NY NORDISK
FUNKTIONALISME
Erfaren landskabsarkitekt med minimum 3-5 års erfaring
Hos Danielsen Urban Landscape tager alle projekter afsæt i Ny Nordisk Funktionalisme, fordi vi
tror på, at der er en direkte sammenhæng mellem funktion, kontekst og mennesker.
Vi har mange nye og spændende projekter på vej, så vi får travlt i den kommende tid.
Vi søger derfor en landskabsarkitekt.
Det er vigtigt, at du har minimum 3-5 års erfaring fra en anden fagligt relevant
virksomhed og at du kender til fagets bredde.
Du vil komme til at arbejde både i projektgrupper og selvstændigt, så det er en
forudsætning at du kan begge dele.
Vores opgavetyper er meget forskellige og det giver en afvekslende hverdag for alle.
Vi ønsker at,
du er nysgerrig.
du er engageret i de projekter du arbejder med.
du har lyst til at gøre en forskel.
du er initiativrig.
du kan lide at arbejde med flere sider af faget.
du fungerer godt i et team, men også er glad for at arbejde selvstændigt.
du er god til at kommunikere med både kolleger og kunder.
- og har du kendskab til ArchiCad er det en klar fordel.
Vi brænder for vores fag og bliver ved med at opdage nye muligheder og spændende
faglige udfordringer. Vi kan lide at arbejde alsidigt og vi forsøger at gøre hver enkel
opgave til et unikt projekt. Virksomheden har eksisteret i fire år og vi beskæftiger os
primært med friarealer i forbindelse med boligbyggerier og erhverv, samt udvikling
af masterplaner og lokalplaner.
Vi er en arbejdsplads hvor vi vægter professionalisme, samt faglig og personlig udvikling
gennem engagement, efteruddannelse og studieture.
Ansøgning og C.V. bedes fremsendt til job@danielsen.eu. Ansøgningsfristen er 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.
Danielsen Urban Landscape blev oprettet som tegnestue i 2015 og har siden etableret sig som en
virksomhed med erfaring og kompetence inden for landskabsarkitektur i byens rum. 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.

www.danielsenland.com

