
Erfaren projektleder søges
til FRIIS & MOLTKE i Aalborg eller Aarhus

FRI IS & MOLTKE 
A R C H I T E C T S

Har du lyst til at indgå i FRIIS & MOLTKEs 
projekteringsteam?

FRIIS & MOLTKE har de senere år vundet og udviklet en række 
spændende opgaver. Blandt projekterne er kontordomiciler, uddan-
nelsesinstitutioner, offentlige kulturprojekter, sundhedsprojekter 
og boliger. Vi søger en projektleder, der har lyst til at være med på 
teamet og varetage nogle af vore aktiviteter.

Stillingen indeholder stor variation af opgaver og ansvarsområder
• Projektledelse på tegnestuens projekteringssager
• Daglig kontakt til bygherrer, rådgivere, myndigheder og udførende
• Det fulde ansvar for opgavens løsning og gennemførelse

Dine kvalifikationer
• Gerne mere end 5 års erfaring som arkitekt/bygningskonstruktør 
  på projekteringssager
• Engageret, selvstændig, ansvarsbevidst og proaktiv af natur
• Solid erfaring med projektering i Revit fra større projekter
• Stor erfaring med projektledelse: Styring af tid, kvalitet og økonomi
• God arkitektonisk forståelse og æstetisk sans
• Du er energisk, ambitiøs og har en positiv tilgang til udfordringer
• Du er en udpræget team-player og trives i et tværfagligt miljø
• Du er systematisk og pligtopfyldende
• Du har en personlig gennemslagskraft og gode sociale kompetencer
• Du er en naturlig leder

Vi tilbyder dig
Et spændende og udfordrende arbejde i en virksomhed med et højt 
fagligt ambitionsniveau. Som medarbejder hos FRIIS & MOLTKE 
kommer du til at arbejde sammen med ca. 65 dygtige og rare kollegaer i 
et levende, kreativt og uformelt arbejdsmiljø. Løn og ansættelsesforhold 
på markedsvilkår med fast arbejdsplads i Aalborg eller Aarhus.

FRIIS & MOLTKE hører til blandt de toneangivende skandinaviske arkitektvirksomheder og 
står bag et bredt spekter af anerkendte arkitekt- og designopgaver, altid med bygherrens 
visioner og behov i centrum, og med helhed og enkelhed som grundtanker. 

FRIIS & MOLTKE A/S

Aalborg
Strandvejen 20, 3. sal
9100 Aalborg

Aarhus
Aaboulevarden 1
8000 Aarhus
                               
www.friis-moltke.dk

Send din ansøgning
vedlagt CV til 
hr@friis-moltke.dk

Mærk din mail 
”Ansøgning: Projektleder 
Aalborg” eller ”Ansøgning: 
Projektleder Aarhus” 

Deadline
Deadline for ansøgning 
er 16.09.2019.

Alle ansøgninger vil blive 
gennemgået og besvaret 
løbende. 


