
Har du lyst til at blive en del af et dedikeret arkitektfirma med noget på hjerte og en bred vifte 
af spændende projekter? Og vil du indgå i et tværfagligt team af 60 engagerede kollegaer, 
der ligesom dig brænder for at skabe god arkitektur, og som vægter teamwork, udvikling og 
et godt socialt miljø? Hvis du samtidigt har stor interesse for at arbejde med renovering og 
transformation så læs mere nedenfor. 

Projektering i forbindelse med renovering og transformation
Vi har travlt med en række spændende, nye projekter og mangler derfor dig, som brænder for 
at være med til at skabe arkitektur, der gør en forskel. RUM søger en arkitekt/konstruktør, der 
brænder for projektering i forbindelse med renovering og transformation, der er en af tegnestuens 
kerneydelser. På vores tegnestue i København kommer du til at arbejde med en bred vifte af små og 
store renoveringsprojekter, og du får et alsidigt job og en afvekslende hverdag. 

I rollen som projekterende skal du bl.a. indgå i dialogen med bygherrer og myndigheder og agere 
tværfaglig sparringspartner i projekterne. Du vil også skulle udarbejde udbudsmateriale, bistå eller 
afholde licitation samt hjælpe til ved kontraktforhandlinger med entreprenøren.

Du vil følge projekterne helt til dørs og i dialog med entreprenøren udarbejde udførelsesprojekt samt 
varetage fagtilsyn og opfølgning i udførelsesfasen.

Hvem er du?
• Du er uddannet konstruktør/arkitekt. En håndværksmæssig baggrund er et plus,  

men ikke et krav.
• Vi forestiller os, at du har flere års tegnestueerfaring, men vi er også interesseret i at høre fra dig, 

hvis du er nyuddannet. Jobbet tilpasses dine kvalifikationer og ambitioner.
• Du har designforståelse, er interesseret i BIM, og du arbejder rutineret med Revit.
• Du er topmotiveret og har sans for byggeteknik, værktøjskassen i orden og et bæredygtigt 

mindset. 

RUM som arbejdsplads
Hos RUM bliver du en del af en ambitiøs og innovativ arkitektvirksomhed, som brænder for at skabe 
bæredygtig arkitektur, der gør en forskel. I København har vi til huse centralt på Vesterbrogade. 

Du får gode løn- og ansættelsesvilkår, fleksibilitet, som passer til dine behov, frokostordning - og et 
fantastisk fællesskab med fokus på holdånd, efteruddannelse og plads til, at du kan forfølge dine 
drømme.

Vi har en uformel omgangstone, og vi lægger vægt på samarbejder på kryds og tværs. Vi prioriterer 
det sociale liv højt og samles gerne til faglige og sociale arrangementer. Vi står klar til at byde dig 
velkommen på en tegnestue, hvor hjælpsomhed og sparring er en naturlig del af hverdagen, og hvor 
vi husker at have det sjovt, også selvom vi har travlt.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og et par eksempler på dine arbejder til ansoger@rum.as - senest 23. 
november og meget gerne før, da vi holder samtaler løbende. 
Mærk ansøgningen ”Projekterende arkitekt/konstruktør, København”.

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Claus Jensen, tegnestuechef i 
København, tlf. 41 94 92 03. Du kan læse mere om RUM på www.rum.as og på LinkedIn, Facebook 
og Instagram.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Projekterende arkitekt/konstruktør
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