
NOVA5 ARKITEKTER SØGER BYGGELEDER

NOVA5 arbejder indenfor områderne bolig, uddannelse og idræt. 
Vores tilgang til projekterne og arkitektur udspringer af en social dagsorden kombineret med solidt håndværk, hvor form, 
funktion, værdi, teknologi og miljø går hånd i hånd. Mange af vores projekter ligger i spændingsfeltet imellem renovering 
og nybygning med et stort fokus på bæredygtighed og det sociale miljø. Vores opgaver spænder fra mindre og mellem-
store projekter indenfor nybygning og renovering til meget store renoveringsprojekter. 

Vi søger byggeleder til en række spændende projekter indenfor renovering af bevaringsværdige boligejendomme, samt re-
novering af folkeskoler i København. Opgaver omhandler spændende eksisterende og bevaringsværdige bygninger, hvor 
der også indgår en række forsøgsprojekter. Vi søger således en byggeleder, der har interesse i eksisterende bygninger 
og sætter pris på særlige detaljer i projekterne. Vi ser gerne, at du udover arbejdet på byggepladserne deltager i projek-
te-ringsforløbene med sparring på løsninger samt kvalitetssikring.

SAMARBEJDET
Vi er en mellemstor tegnestue, hvor projekterne planlægges og løses i et teambaseret samarbej-de, hvor du vil få en cen-
tral rolle i samarbejde med teamet og ledelsen om at udvikle og styre pro-jekterne på et højt fagligt niveau, samt en stor 
frihed til at styre egne projekter.
Vi har udviklet egne projekteringsværktøjer, der understøtter det teambaserede samarbejde. Vi ser intern erfaringsudveks-
ling og evaluering som væsentlige elementer for et godt samarbejde og gode faglige resultater. Vi værdsætter enga-
gement og ansvarlighed for eget og andres arbejde, og tilstræber et miljø, hvor erfaring og ungdommelighed supplerer 
hinanden.
Vi tilbyder en velordnet løn og pension, afstemt efter kvalifikationer.

PROFIL
Vi ser gerne at din profil ligger inden for følgende punkter, men er åben overfor afvigelser:
• 5-10 års erfaring med byggeledelse.
• Gerne indsigt eller erfaring med undervisnings- og boligbyggeri, kendskab til alment bo-ligbyggeri vil være en fordel.
• Lyst og erfaring med projekter, der indeholder transformation af eksisterende bygnin-ger.
• Lyst og vilje til et fagligt og socialt tæt samarbejde
• Erfaring med byggeregnskab samt de juridiske forhold omkring en byggesag.

ARBEJDSOPGAVER
Du vil blive en del af vores team af byggeledere og fagtilsynsmedarbejdere, hvor du skal vare tage selvstændig byggele-
delse af vores projekter indenfor både renovering af boligbyggeri og undervis-ningsbyggeri.

ER NOVA5 NOGET FOR DIG?
Send din ansøgning og evt. portfolio til e-mail: hvh@nova5.dk att. Hanne Vinkel Hansen hurtigst muligt, vi vil dog holder 
løbende jobsamtaler, så send gerne ansøgning tidligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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