
Er du hundredmetermester til projektering?  Spidser du ører, når du hører ord som BIM og Revit? 
Drømmer du - ligesom os - om at hæve overliggeren på værdiskabende programmering og 
bæredygtig arkitektur? Så bliv en del af RUM, og vær med til at sætte dit præg på fremtidens 
byggeri. Vi har travlt og søger to-tre erfarne bygningskonstruktører eller arkitekter til vores  
projekteringsteam i København.

Projektering inden for fire segmenter
Som en del af projekteringsteamet i RUM kan du se frem til at arbejde med en bred vifte af 
små og store renoveringsprojekter samt nybyggeri.  Hos os får du mulighed for at bringe alle 
dine kompetencer i spil og tilegne dig ny specialviden og færdigheder inden for segmenterne 
erhverv, bolig, sundhed samt leg, læring og kultur. Vi har lige nu gang i mange spændende 
projekter, som du får mulighed for at realisere og sætte dit aftryk på. 

Hvem er du?
• Du er uddannet bygningskonstruktør eller arkitekt med projekteringskompetencer.
• Vi forestiller os, at du har flere års tegnestueerfaring.
• Du har designforståelse, sans for byggeteknik og arbejder rutineret med BIM og Revit. 

Interesse for IKT-koordinering er et stort plus.
• Du har værktøjskassen i orden, er selvkørende og har et bæredygtigt mindset. 
• Du forstår, taler og skriver dansk flydende.

Dét tilbyder vi
Hos RUM bliver du en del af en ambitiøs og multikulturel arbejdsplads, som brænder for at 
skabe meningsfuld arkitektur, der gør en forskel for mennesker og miljø.

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 opgaver du har løst til ansoger@rum.as 
senest den 1. april 2023 og meget gerne før, da vi holder samtaler løbende. Angiv venligst 
”Projekterende konstruktør/arkitekt” i emnefeltet. Vi glæder os til at høre fra dig.

Projekterende til morgendagens byggeprojekter
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Antal stillinger:
2-3

Ansøgningsfrist:
1. april 2023

Kontaktperson:
Tegnestuechef Claus Jensen, 
tlf. 41 94 92 03.

Arbejdssted:
København

Læs mere:
www.rum.as 

Om RUM
RUM er 60 dedikerede 
medarbejdere, der tegner og 
transformerer morgendagens fysiske 
rammer inden for segmenterne 
sundhed, boliger, erhverv samt leg, 
læring og kultur. 

Sammen hæver vi overliggeren 
for holdbar, funktionel og smuk 
arkitektur, der tilfører social værdi 
og samtidig sætter minimalt aftryk 
på natur og klima. Derfor går 
arkitektur og proces i øjenhøjde 
med bygherre og brugere altid hånd 
i hånd hos RUM. Hele vejen - fra 
første idé til projektet er i drift og 
kulturen lever i de nye rammer. Det 
er dét, der giver mening, og det er 
dén opgave, som vi løser for og med 
jer.    

HVIS IKKE DU GØR,

HVEM GØR SÅ?


