Vi søger grønne projektledere til
vores tværfaglige team

Vil du med på vores grønne team? Vi søger projektledere til AI’s hovedkontor i København. Du kommer med erfaring fra projektering og/eller projektledelse fra rådgivende
virksomhed - uanset dit erfaringsniveau bliver du hjulpet godt igang af vores forretningsledere. I samarbejde med vores kunder og tværfaglige teams løser du afvekslende
og udfordrende opgaver inden for skole, bolig, hotel og erhverv i både nybyggeri og renovering. Du er nysgerrig, har lysten og evnen til at gøre en aktiv indsats for den grønne
omstilling.
Dine faglige kompetencer
•
Din faglige baggrund er som konstruktør, ingeniør eller arkitekt
•
Du er ambitiøs og har et naturligt fokus på grønnere byggerier der giver mere værdi
•
Du er tillidsskabende og værdsætter en tæt dialog med bygherre og øvrige samarbejdspartnere
•
Du er struktureret og kan skabe overblik over tid, økonomi og kvalitet i projekterne
•
Du har gode IT-kundskaber
•
Gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt
Vi tilbyder
•
En spændende og udfordrende stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret virksomhed, med høj faglighed og fokus på grøn omstilling
•
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed med en flad og positiv organisation, hvor der er
kort fra tanke til handling til de forskellige faggrupper i virksomheden
•
Kontorplads på Refshaleøen med frokostordning, fredagsbar og klubber der tæller
alt fra vinter-/sommerbadning,løb, fodbold, kajak, badminton, squash osv.
•
Løn efter kvalifikationer
Hvis ovenstående har fanget din interesse, bedes du sende din ansøgning snarest muligt. Vi holder løbende samtaler, og du er velkommen til at ringe til projektchef
Carsten Sindahl på telefon +45 20 21 16 25 for uddybende information.
Din ansøgning samt CV bedes du sende til job@ai.dk mærket ”Projektleder” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist
Snarest - vi afholder løbende samtaler
Kontakt for yderligere information
Carsten Sindahl, Projektchef & Partner
tlf. +45 20 21 16 25, e-mail cs@ai.dk
Adresse
AI Arkitekter & Ingeniører
Refshalevej 147, 1432 København K
ai.dk
Ansøgning sendes til
job@ai.dk - skriv ”Projektleder”
Om AI
Vi er 100 kreative og visionære medarbejdere, der
bidrager til bæredygtige og energirigtige løsninger i
markedssegmenterne skole, bolig, hotel og erhverv.
Hos AI er kulturen båret af samarbejde, nytænkning
og brugerinddragelse – vi stræber efter, at medarbejderne har de bedste betingelser for arbejdsglæde, tryghed og lysten til at afprøve nye ideer.
Vores tværfaglige profil gør os til branchens bedste
samarbejdspartner. Vi er vant til at se en byggesag
fra mere end en vinkel, og derfor har vi nemt ved at
forstå både vores bygherre, brugere og samarbejdspartner.

