
ER DU DEN NÆSTE 
LABLÆNDER?

LABLAND
LABLAND oplever en stor tilgang af nye og spæn-
dende projekter samt et stigende fokus på vo-
res faglige tilgang og dialogbaserede metoder. 
LABLANDs specialer indenfor byudvikling, turis-
me, social balance, klimaarkitektur og udeliv er i 
rivende udvikling. Vi er derfor på udkig efter to nye 
og dygtige kollegaer – og håber at en af dem kan 
være dig.

SOM PROJEKTERENDE ARKITEKT
- har du 5 års erfaring med projektering fra pro-
jektforslag til udbud og udførelse
- har du kendskab til IKT
- har du en kreativ tilgang til projektudvikling og 
lyst til at arbejde tværfagligt
- har du erfaring med 3D-projektering og BIM
- har du samfundsholdning og ambitioner om at 
udvikle arkitektur som løftestang for velfærd
- trives du med mange bolde i luften og kan arbej-
de både selvstændigt og i teams
- er du uddannet arkitekt fra arkitektskolerne i 
Aarhus og København, urban designer fra Aal-
borg Universitet eller fra KU Science med specia-
le indenfor landskabsarkitektur og byrum eller KU 
Science med speciale indenfor landskabsarkitektur 
og byrum. 

SOM SKITSERENDE ARKITEKT
- har du 0-5 års erfaring med by- og landskabsar-
kitektur
- er du erfaren bruger i Rhino, Grasshopper, Vray 
og gerne med kendskab til Ladybug
- har du en kreativ tilgang til projektudvikling og er 
idé- og konceptstærk

- har du samfundsholdning og ambitioner om at 
udvikle arkitektur som løftestang for velfærd
- trives du med mange bolde i luften og kan arbej-
de både selvstændigt og i teams
- er du uddannet arkitekt fra arkitektskolerne i 
Aarhus og København, urban designer fra Aalborg 
Universitet eller fra KU Science med speciale in-
denfor landskabsarkitektur og byrum 

VI
LABLAND tilbyder et spændende og udfordrende 
job i et tværfagligt miljø i hjertet fa Aarhus. Her vil 
du sammen med dine kollegaer arbejde med en lang 
række af forskellige projekttyper i et boblende og 
kreativt miljø. Vi er dedikerede mennesker med en 
åben og faglig bred tilgang til faget.

Lyder dette spændende, og kan du se dig selv som 
en del af Labland, så send en motiveret ansøgning til 
lt@labland.dk – senest 15. april 2021. Sammen med 
ansøgningen skal du vedlægge dit CV og udvælge 3 
af dine projekter, der viser hvorfor det netop er dig 
,vi skal invitere til en samtale. Mærk ansøgningen 
Projekterende arkitekt + dit navn eller Skitserende 
arkitekt + dit navn. 

Samtalerne vil blive afholdt i uge 16 med tiltrædelse 
hurtigst muligt. Stillingen er fast og på 37 timer per 
uge. Løn er i henhold til overenskomst og intern 
lønpolitik.

Har du spørgsmål til stillingerne kan du kontakte 
Line Toft på +45 5194 0222.

Vi glæder os til at høre fra dig

Låsby Søpark Morgenstund: krydsbestøvning på tværs af fagligheder


