Horsens – København
efterår 2022

er du vores nye
konstruktørpraktikant?
Det kan vi tilbyde
Hos skala architecture vil du opleve en inkluderende og uformel
tegnestue med kontor i København og Horsens.Vi kan tilbyde en
bred palet af udfordrende og varierede arbejdsopgaver samt
et stærkt socialt fællesskab.
Hos skala beskæftiger vi os med et bredt felt af arkitektoniske
greb. Tegnestuen løser mange forskellige opgaver, fra store
helhedsplaner til bolig, skole og institutionsbyggerier med
udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer og faglige
stolthed.
Hos skala værdsætter vi ethvert input – og du kommer derfor til
at blive involveret i en bred vifte af opgaver:
•
•
•
•
•

Udfordrende og alsidige opgaver inden for projektering af
byggeri og tilbudsgivning
Mulighed for involvering i fagtilsyn, byggeledelse,
kvalitetssikring og beskrivelser
Erfaring med at deltage i møder med fx myndigheder,
bygherrerådgiver og ingeniører
Mulighed for at afprøve redskaber, du har tilegnet dig og
din allerede sikre brug af Revit
Du kommer til at indgå i projektteams, hvor vi sammen
sparrer og samarbejder om at løse de konkrete opgaver.
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Derfor ser vi gerne, at du har mod på at byde ind og tage
initiativ for egen læring ved at gribe de opgaver, som, du mener,
kan bidrage til din udvikling.
Søg stillingen
Vil du være med til at udvikle skalarig arkitektur, så send din
ansøgning, CV og relevant portfolio til os.
Notér i ansøgningen, hvor du har set jobopslaget. Vi holder
samtaler løbende, så send din ansøgning så hurtigt som muligt
på mail til: job@skala.dk. Skriv gerne ”Praktikansøgning” i
emnefeltet.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til
stillingen.
Horsens: Julie Ankjær – jua@skala.dk
København: Charlotte Møller – clm@skala.dk
Mere om skala
Læs mere om os her, på vores Instagram eller LinkedIn og få et
indblik i hverdagen og de projekter, vi arbejder på.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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