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NY NORDISK 
FUNKTIONALISME  
Arkitekt med 1-3 års erfaring til konkurrence-/projektudviklingsafdeling

Har du sans for formgivning og æstetik og vil du bygge videre på de erfaringer du allerede har?
Ny Nordisk Funktionalisme er for os mødet mellem funktion, kontekst og mennesket. Vi kalder det vores DNA, fordi 
det er så vigtigt et møde og fordi det gennemsyrer alt hvad vi arbejder med.
Med projekter i Indre By, Carlsberg Byen, Nordhavn, Sydhavnen, Ørestaden, Køge, Roskilde og Vedbæk er vi med til 
at sætte dagsordenen i den nye by. Det er en spændende rejse og vi vil gerne have dig med på turen. 
Vi har travlt og derfor søger vi nu en arkitekt med interesse for formgivning og design, der kan indgå i vores 
konkurrence-/projektudviklingsafdeling. 

Kvalifikationer:
• Uddannelse som arkitekt. 
•  1-3 års erfaring.
• Godt kendskab til Adobe Creative Cloud og 3d tegneprogrammer.
• Erfaring med skitsering, både digitalt og i hånden.
• Teamplayer.
• Æstetisk sans.

Vi kan tilbyde:
• Ansættelse hos et af Københavns innovative arkitektfirmaer.
• Et arkitektfirma hvis kerneværdier er værdiskabende arkitektur og professionelle processer.
• Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Ansøgning og C.V. bedes fremsendt til job@danielsen.eu. Ansøgningsfristen er 22. november 2019, men stillingen 
ønskes besat hurtigst muligt, så vi vurderer ansøgninger løbende og holder samtaler løbende.  
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at ringe til Elisabeth Charlotte Mørch på 4013 3237 eller Lise M. 
Bækgaard på 6155 5856.  

Danielsen Architecture blev oprettet som tegnestue i 1987 og har siden etableret sig som en tegnestue med bred 
erfaring og kompetence inden for arkitektfaget. Vi har til huse i dejlige, lyse lokaler centralt på Christianshavn
Vi består i dag af 3 selvstændige enheder; Danielsen Architecture, Danielsen Space Planning og Danielsen Urban 
Landscape. Danielsen Operation er vores fælles driftsselskab.


