BYG DIN KARRIERE I ARKITEKTGRUPPEN
- VI SØGER STUDENTERMEDHJÆLPER TIL BYGGEPLADS PÅ AMAGER

Mangler du et studiejob, og kan du tænke dig at hjælpe til
på en af de store byggesager i København, og se hvordan
tingene egentlig bliver bygget?
Så bliv Arkitektgruppens nye studentermedhjælper på
boligprojektet Greensquare Garden på Amager.

HVAD TILBYDER VI DIG?

Vi tilbyder et sjovt og uformelt arbejdsmiljø på vores
byggeplads på Strandlodsvej på Amager – tæt ved
Lergravsparken metrostation. Her bygger vi Greensquare
Garden, som består af 315 nye boliger efter DGNBs guld
certificering.
Du kommer du til at arbejde tæt sammen med projektets
øvrige byggeledelse, som består af et team på 6 personer.
Du bliver desuden en del af en virksomhed med korte
beslutningsveje og over 80 positive og engagerede
kollegaer fordelt på vores byggepladser og kontorer i
Odense, København og Aarhus.
For den rette person er der gode muligheder for
videreudvikling i virksomheden, efter endt studietid.
Stillingen er på 10 – 15 timer om ugen.

DU SKAL HJÆLPE MED:

Som studentermedhjælper på Greensquare Garden
kommer du til at assistere byggeledelsen i de daglige
opgaver på pladsen. Dine opgaver spænder bredt, og det
er vigtigt, at du har lyst til at gå til hånde, hvor end der
er brug for det. Du får desuden ansvaret for en række
mindre opgaver.

HVEM ER DU?

Du læser til bygningsingeniør/bygningskonstruktør og er
på 3. – 7. semester. Det er en fordel, hvis du har interesse i
bæredygtigt byggeri, herunder bl.a. DGNB certificeringen.
Derudover er det vigtigt, at du ligesom os brænder for
kvalitetsbyggeri og udvikling.
Du er nysgerrig, energisk og proaktiv i din tilgang til dine
arbejdsopgaver. Du har et glimt i øjet og er desuden god
til at tale med mange forskellige mennesker.

HVEM ER VI EGENTLIG?

Arkitektgruppen er en privatejet virksomhed, som har
bygget hjem siden 1986. Vi ser det som vores fornemste
opgave at skabe plads! Plads til mennesker, der bor,
lever, arbejder. Og vi gør det altid med omtanke for vores
kunder såvel som for omverdenen. Derfor har vi de
seneste år haft en fokuseret indsats på øget bæredygtigt
byggeri. Vi brænder for det, vi laver, vi tænker os om, vi
holder ord, og vi gør aldrig noget halvt. Det gælder for alle
vores aktiviteter, fra projektudvikling og byggevirksomhed
til køb og salg af fast ejendom.

Stillingen besættes snarest muligt og vi indkalder løbende
kvalificerede kandidater til samtale.
Har det vakt din interesse, og har du spørgsmål eller vil
søge stillingen så send en mail til
projektchef Lars Duus Mikkelsen på
ldm@arkitektgruppen.dk
Vi overholder selvfølgelig alle regler og behandler din ansøgning fortroligt.

