KANDIDATBANK
AKADEMIKERE & PROFESSIONSBACHELORER

ARKITEKTUR & BYGGERI
Aarhus udgør et vækstcenter sammen
med hovedstadsområdet. Byen vokser
og forandrer sig. Infrastruktur og nye
bydele skyder op, som f.eks. Aarhus Ø
og Ceresgrunden. Væksten forudsætter
en stadig større boligmasse med
høj arkitektonisk kvalitet.
Arkitekter, bygningsingeniører og
bygningskonstruktører understøtter alt
inden for arkitektur, planlægning og
design.

Bygningskonstruktører kan udarbejde
detaljerede planer, tegninger og
beskrivelser. Det kan være det store
projekteringsarbejde, nybygninger og
renoveringer.
Har du relevant uddannelse, og søger
du arbejde inden for arkitektur,
byggeri, planlægning og design, så
tilmeld dig kandidatbanken ved
Jobcenter Aarhus ved din næste
jobsamtale.

Arkitekterne byder ind ift. at udforme
det miljø, vi lever i både hvad angår
planlægning af bydele samt landskaber
og parker. Eller den helt unikke
brugsgenstand.

Du skal være indstillet på, at praktik
og/eller job med løntilskud kan være
indgangen til job.

Bygningsingeniører arbejder typisk
med rådgivning, entreprenørvirksomhed og tilsyn. Nogle
bygningsingeniører er både
projektledere på projektering samt på
det konkrete byggeri.

Se nærmere på kompetenceprofiler
inden for:

KOMPETENCEPROFILER

Arkitektur
Planlægning
Design

KONTAKT
Optagelse i kandidatbanken foregår typisk i forbindelse med en
samtale i Jobcenteret.
Ved spørgsmål til kandidatbanken
kan du kontakte virksomhedskonsulenterne:
Susanne Hjortshøj Jacobsen
Lisbeth Kaae Holm
Anders Stig Berthelsen
E-mail: vtv@aarhus.dk
Att.: Kandidatbank Arkitektur &
Byggeri
Vi opfordrer dig til at påføre link
til din digitale profil (fx din
LinkedIn profil, portfolio, eller
hjemmeside) på dit Jobnet CV.

ARKITEKTUR

PLANLÆGNING

DESIGN

Er du arkitekt, og brænder du for at stå
i spidsen for planlægning og styring af
byggeprojekter i tæt dialog med
rådgivere, entreprenører og andre
involverede parter? Er du god til at
kommunikere med forskellige typer af
mennesker? Har du mod på at arbejde
med arkitektur i et projektteam,
gennem projekteringsfasen og evt.
byggefasen, og ønsker du at være
sparringspartner ved projekter, så er
dette opgaveaspekter i de typiske job
for arkitekter inden for området.

Hvad enten du er arkitekt, bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller
lign. så er fokus på planlægning inden
for en vifte af områder, såsom
lokalplanlægning, landzoneadministration, kommuneplanlægning,
byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, byfornyelse, eller konkret
projektering af en legeplads.

Er du arkitekt, eller har du en grafisk
designmæssig baggrund? Brænder du
for at arbejde med design og
produktudvikling/konceptudvikling?

Som konstruktør eller bygningsingeniør vil der være vekslende
opgaver bag skrivebordet og
byggeledelse i felten.
Der vil typisk være tale om opgaveløsninger, hvor man i høj grad selv skal
planlægge for en unik byggevirksomhed med fokus på at skabe de bedst
mulige løsninger for kunden. Der er
tale om et bredt spekter af opgaver eksempelvis arbejde med det digitale
byggeri som projektleder eller
samarbejde med entreprenørvirksomheder

Kompetencer
Eksempler på faglige og personlige
kompetencer, som er typiske:
Faglige kompetencer
Revit, AutoCad, SketchUp
GIS
Solibri, Lumion
Byggeledelse
Projektledelse
Flair for økonomistyring
Formgivning
Skabe overblik og samle tråde
Myndighedsbehandling
Indsigt i relevant lovgivning
Detailprojektering
Kvalitetssikring

Der er typisk tale om stillinger, der
forudsætter evnen til at arbejde
selvstændigt, men også i teams, hvor
idéer omsættes til konkrete tegninger.
Stillingerne forudsætter også evnen til
at koordinere og have rollen som
tovholder ift. andre myndighedsområder, borgerinddragelse mv.
Erfaring med digitale planer og
gængse it-systemer er også en fordel.

Hvad enten der er tale om
daginstitutions-, domicil- eller
erhvervsbyggeri, så vil der typisk være
tale om ansættelse på en tegnestue i
privat eller offentligt regi.
Der vil være typer af job, hvor du bliver
en del af et team med flere fagprofiler
og kompetencer, der tilsammen skaber
den rette dedikation ift. opgaveløsningen.
Det er helt afgørende, at du har et højt
fagligt ambitionsniveau og en kreativ
tilgang til arkitekturen.

Kompetencer

Kompetencer

Eksempler på faglige og personlige
kompetencer, som er typiske:

Eksempler på faglige og personlige
kompetencer, som er typiske:

Faglige kompetencer
Revit, AutoCad, SketchUp
GIS
Stærk i design og interaktion
Projektledelse
Planjuridisk erfaring
Erfaring med digitale planer
Skabe overblik og samle tråde
Myndighedsbehandling
Indsigt i relevant lovgivning

Faglige kompetencer
Revit, AutoCad, Sketchup
GIS, Solibri, Lumion, BIM
Dygtig og idérig formgiver
Kyndig bruger af Adobepakken
Projektledelse
Stærk i grafisk formidling
Kan omsætte ide til virkelighed
Visualisering 3D

Personlige kompetencer
Gode samarbejdsevner
Struktureret
Problemløsende
Proaktiv
Udadvendt
Udviklingsorienteret
Detaljeret

Personlige kompetencer
Udadvendt
Udviklingsorienteret
Strategisk tænkning
Kommunikation
Samarbejde
Æstetisk blik

Personlige kompetencer
Gode samarbejdsevner
Struktureret
Problemløsende
Proaktiv
Udadvendt
Udviklingsorienteret
Detaljeret
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