Vil du være med til at skabe fremtidens byer?
Cobe søger arkitekter/byplanlæggere med kærlighed til byen!
Vi har travlt i ind- og udland med byudviklingsprojekter i både stor og lille skala. Vi arbejder
med byplanlægning, arkitektur og landskabsarkitektur i et professionelt krydsfelt, hvor
skalaer og fagligheder blandes for at skabe det bedste udgangspunkt for udviklingen af vores
byer.
Vi søger arkitekter/byplanlæggere med erfaring inden for masterplaner/lokalplaner i
bymæssig kontekst. Vi søger profiler, der brænder for den arkitektfaglige udfordring i
byplanlægning, som kan tænke strategisk, og som kan oversætte strategier og koncepter til
konkrete fysiske planer, snit og rumligheder.
Dine væsentligste opgaver bliver sammen med Cobes dedikerede team at deltage i udvikling,
skitsering, visualisering og kommunikation af Cobes byudviklingsprojekter i Danmark og
udlandet. Af aktuelle projekter kan nævnes Jernbanebyen, Vridsløselille og Nordhavn.
Derudover har vi en række udenlandske projekter på vej.
Vi forventer at du har følgende kompetencer og erfaringer:
-

Uddannet arkitekt e.l.

-

Minimum 3 års erfaring med byudviklingsprojekter, udvikling af masterplaner,
lokalplaner e.l. fra tegnestue eller anden rådgivningsvirksomhed.

-

Du skal kunne tale og forstå dansk til et vist niveau for at kunne indgå i de
komplekse processer og kommunikation, der knytter sig til fagfeltet i Danmark.

-

Du vil gerne tage ansvar, er initiativrig og har flair for at drive projekterne fremad.

-

Erfaring med Rhinoceros i 2D og 3D.

-

Erfaring med Adobe Indesign, Adobe illustrator og Adobe photoshop.

Måske har du derudover en særlig viden, kompetence eller interesse, som du mener vil kunne
bidrage til Cobes udvikling i fremtiden? Det vil vi også rigtig gerne høre om i din ansøgning.
Vi tilbyder et job med gode ansættelsesforhold i et dynamisk og uformelt miljø, hvor du
samarbejder med kompetente og specialiserede kollegaer. Vi arbejder målrettet mod at
skabe høj kvalitet og faglig stolthed og at vi alle udvikler os, individuelt og som virksomhed i
denne proces. Har du lyst til at være en del af dette, så send os en ansøgning hurtigst muligt.
Ansøgningen
Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Samtaler afholdes løbende. Vi ser frem til at
modtage din ansøgning inklusive CV og portfolio med eksempler på dit arbejde.
Du er velkommen til at kontakte Cobe på tlf. 32544300, skulle du have nogle spørgsmål i
forbindelse med ansøgningen. Ansøgning sendes til job@cobe.dk med emnet ”urban planner”.
Om Cobe
Cobe er et arkitektfirma dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. Cobe
beskæftiger i dag 130 dedikerede arkitekter, bygningskonstruktører, landskabsarkitekter og
byplanlæggere. Cobe leverer rådgivning inden for både arkitektur, landskabsarkitektur og
byplanlægning.

I dette faglige fællesskab udvikler Cobe specifikke, nyskabende løsninger til hver enkelt
opgave. Cobes tilgang er altid at være visionær i ambitionen, og ansvarsfuld og sympatisk i
resultatet.
Cobe har i de seneste år markeret sig med en række prisvindende projekter i ind- og udland.
Indenfor byudvikling har Cobe markeret sig med projekter som Nordhavn (København), Bella
Kvarteret i Ørestad, Deutzer Hafen i Køln og arbejder netop nu på aktuelle projekter så som
Jernbanebyen og Vridsløselille i København.
Se mere om Cobe på www.Cobe.dk

