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Ledig arkitektstilling hos 2r arkitekter
2r arkitekter søger arkitekt med 0-3 års erfaring. Vi leder efter en ny kollega, som har interesse for
alle byggeriets faser - både fra den tidlige skitseringsfase, gennem projekteringsfasen og til byggeriet står endeligt færdigt. Vi arbejder med projekter i alle skalaer, og håber at finde ny kollega, som
synes, at det er sjovt at dykke ned i detaljen og løse alle aspekter af byggeriet sammen med os.
2r arkitekter oplever stigende interesse for vores arkitektur, særligt indenfor boligområdet. Vi er en
tegnestue med en engageret og entusiastisk indgangsvinkel til faget.
Om stillingen
Vi søger en færdiguddanet arkitekt til en fuldtidsstilling pr. 01/02/2021. Vi leder efter en kandidat
med kompetencer inden for skitsering og udvikling af arkitektur. Du vil være ansvarlig for egne
projekter, som du, i samarbejde med os, udvikler i håndtegning og computertegning (Autocad,
Sketchup, Photoshop, mm.) Arbejdsopgaverne involverer som regel følgende:
- Skitsering og idéudvikling efter bygherres oplæg.
- Projektering, udarbejdelse af tegninger af teknisk karakter samt præsentationsmateriale.
- Kontakt med bygherrer, myndigheder og entreprenører på mail, telefon og på møder.
- Præsentationsmøder med bygherrer og udvikling af præsentationsmateriale hertil.
- Udarbejdelse af dokumenter såsom arbejdsbeskrivelser, byggesagsbeskrivelse og byggebudgetter
- Kontakt med bygherrer, myndigheder og entreprenører, herunder afholdelse af byggemøder og
fagligt tilsyn på byggepladsen.
- Kommunikationsarbejde på div. medier såsom hjemmeside, danske boligarkitekter, instagram osv.
Vi forventer ikke, at du har erfaring med arbejdsopgaverne, men at du har mod på at kaste dig ud
i det hele. Vi hjælper hinanden, og vi vil oplære dig til at blive en selvstændig arkitekt med en bred
profil.
Om 2r arkitekter
2r arkitekter blev etableret i 2005 af Rasmus Frimer Andersen og Rasmus Skaarup. Vi har tegnet,
bygget og praktiseret arkitektur i 15 år, og lægger stor vægt på vores faglighed. Som Arne Jacobsen
siger: ”Så tyndt som muligt, og aldrig i midten” - Hos 2r arkitekter tegner vi ikke grimme huse.
Vi er 4 personer som alle er arkitekter, men som uddannelsesmæssigt også spænder over byggetekniker, håndværker og bygningskontruktør.
Vi har stor erfaring indenfor boligbyggeri - nye huse, om- og tilbygninger, interiør opgaver, renoveringer mv. Derudover har vi tegnet kommunale projekter, og har bl.a. vundet konkurrencen Børnehuset
Bøgen i Helsingør.
Tegnestuen befinder sig i et kontorfællesskab på Østerbro, København. I kontorfællesskabet sidder
bl.a. ingeniører, lysdesignere, konstruktører og andre arkitektvirksomheder. Du kommer derfor til at
være en del af en livlig hverdag, med plads til hygge og faglig sparring.
Hvis det lyder spændende, bedes du sende din ansøgning, CV samt portfolio til jho@a2rk.dk senest
fredag d. 15/01/2021. Vi ser frem til at høre fra dig. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Rasmus Frimer Andersen på tlf. 26 25 41 01.
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