ERFAREN PROJEKTLEDER
SLA København
SLA København er på udkig efter en erfaren projektleder
med baggrund som arkitekt eller landskabsarkitekt til
vores internationale team i København. Hvis du mener, at
du er den rette projektleder og ser værdien i at arbejde med
naturbaseret design og biologisk mangfoldighed, så læs
videre her.
Stillingen omfatter ledelse af projekter, som primært er
lokaliseret i udlandet. Arbejdet vil bestå i projektledelse,
ideudvikling, strategi, design, kundekontakt, projektudvikling
og vil foregå i tæt dialog med teamet og SLA’s specialister.
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold i et dynamisk og uformelt
miljø, hvor du samarbejder med dygtige og specialiserede
kollegaer. Vi arbejder målrettet med at skabe høj kvalitet og
dermed faglig stolthed samt en løbende udvikling af både den
enkelte medarbejder og virksomheden.
Dine primære opgaver bliver følgende:
•
•
•
•
•

Lede igangværende og nye projekter
Ide og konceptudvikling
Design
Strategi og projektudvikling
Kundekontakt

Vi forventer, at du har følgende kompetencer:
•
•
•

Uddannelse som arkitekt, landskabsarkitekt eller
tilsvarende
Mindst 7 års erfaring indenfor området, og erfaring som
projektleder.
Stærke kompetencer i tidlige faser af projekter.

•
•

Solid erfaring med konkurrencer.
Kommunikerer professionelt både skriftligt og mundtligt
på dansk og engelsk.

Om ansøgningen
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne
på den rigtige profil. Alle ansøgninger behandles løbende
og fortroligt. Samtaler holdes løbende, så vent ikke med at
sende din ansøgning. Vi ser frem til at modtage din ansøgning
inklusiv CV og relevant portfolio.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du er velkommen til at
kontakte Salka Kudsk på telefonnummer + 45 60 51 66 07.
Ansøgningen sendes til hr@sla.dk med emnet ”Projektleder til
KBH”.
Om SLA
SLA er Skandinaviens største tværfaglige rådgiver indenfor
naturbaseret design, landskabsarkitektur og biologisk
mangfoldighed. Vi bruger naturen til at løse nogle af
tidens største urbane udfordringer og skaber samtidigt
ægte livskvalitet for alle. Herlighedsværdier, oplevelser og
velvære er udgangspunktet for alle projekter, og særligt
koblingen mellem det rationelle og det æstetiske - det
målbare og mærkbare – gennemsyrer SLAs arbejde og
skaber merværdi for både borgere, beboere og bygherrer. SLA
arbejder på tværs af fagligheder og har foruden arkitekter og
landskabsarkitekter også planlæggere, beplantningseksperter,
biologer, antropologer, konstruktører og kommunikatører
ansat. SLA har kontorer i Aarhus, København og Oslo.
Læs mere på www.sla.dk

