PROJEKT- / UPPDRAGSLEDARE
Anställningsstart: Augusti 2017, efter överenskommelse
Ansökningstid: Löpande fram till 16 Juni 2017
Anställning: Tillsvidare, heltid
Arbetsplats: Kontor i Malmö
Pivotech är Skandinaviens ledande företag för design och projektering av skateparker och skatebar arkitektur och vi har vid flera tillfällen
blivit prisbelönta för våra projekt. Vi arbetar som ingenjörer, arkitekter och landskapsarkitekter. Många medarbetare har ett brinnande intresse
för skateboard. Vår målsättning är att utveckla och bredda verksamheten genom att i fler uppdrag arbeta med områden inom konventionell
landskapsarkitektur och arkitektur, samtidigt som vi håller kvar vår nisch, och fortsätter vara ett modernt och progressivt företag.
Är du arkitekt, landskapsarkitekt eller högskoleingenjör med några års erfarenhet från branschen och vill vara delaktig i den fortsatta
utvecklingen av Pivotech?
De senaste åren har vi varit verksamma med Köpenhamn som bas. Under inledningen av 2017 har vi skapat helt nya förutsättningar för oss
själva med nya kreativa lokaler i Malmö. Vi delar en stor kontorslokal med en rad andra spännande verksamheter och här kommer förutom de
vanliga kontorsmöjligheterna finnas ett showroom och möjlighet att utnyttja verkstadslokaler.
Du som söker tjänsten har några års erfarenhet från arkitekt- och/eller konsultbranschen. Du har på tidigare arbetsplats planerat och tagit
ansvar för din egen tid och drivit egna projekt. Du har under ditt arbetsliv byggt ett nätverk av kontakter med samarbetspartners, kunder och
kollegor. Vi arbetar i 2D- och 3D-CAD vilket är en förutsättning att du hanterar på ett effektivt sätt. Du hanterar också Office- och relevanta
Adobeprogram.
Hos oss får du arbeta med allt från inledande analyser och skisser, vidare till gestaltning och genom projektering. I många projekt arbetar vi
även i genomförandefasen och följer upp våra projekt på arbetsplatser runt om i Norden. Du får i din roll möjlighet att vara med och utveckla
företaget och för oss undersöka nya arbetsområden och arbetsmetoder. Arbetet är flexibelt och relativt fritt, men kräver stort ansvar.
Vi söker dig som är kreativ, engagerad, ansvarsfull och gillar att arbeta självständigt. Du har lätt för att lära dig saker och skapar egna rutiner
när det krävs. Du ser det som en spännande utmaning att tillsammans med oss utveckla vår verksamhet. För att trivas med arbetet gillar du
bredden på arbetsuppgifterna och mångsidigheten på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar dig som kvinna att söka jobbet.
Ansökan genom CV, personligt brev och eventuell portfolio/arbetsprover skickas till: fn@pivotech.se
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Fabian Narin på telefon 070-4166417 eller på fn@pivotech.se
Vi ser fram emot din ansökan!
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