ARKITEKT
PRAKTIKANT

‘‘

ER DU VORES

Som praktikant hos Kjaer og Richter har jeg fået mulighed for at deltage i et konkurrenceprojekt, hvilket har givet mig en stor indsigt i
branchen. Jeg er blevet udfordret med mange forskellige arbejdsopgaver, og er blevet præsenteret for tegnestuens utallige projekter.
Det er en tegnestue som tager alle projekter seriøst, og ikke går på
kompromis med arkitekturen.
Siw Christensen, Praktikant hos Kjaer og Richter 2016

I FORÅRET 2017 ??
Har du lyst til at blive en del af
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, så leder vi
i øjeblikket efter dygtige og engagerede
praktikanter til at blive en del af teamet i
det kommende forårssemester.
Vi er en dynamisk tegnestue med ca. 40
ansatte, der beskæftiger sig med alt fra
boligbyggeri, skoler, univesiteter, til kulturarv, kulturinstiturioner mm.
Vi tilbyder et kreativt og spændende
arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at
tage del i tegnestuens positive udvikling.
Du vil indgå som en naturlig del af konkurrence-/skitseringsteamet, hvor dygtige arkitekter vil sikre du får den rette
faglige vejledning undervejs i dit praktikforløb.
Vi ser gerne at du er nysgerrig på faget,
samt en kyndig formgiver, med interesse
i at skabe funktionelle og æstetiske projekter, og at du både er tryg ved at
arbejde selvstændigt med opgaver og
indgå i teamarbejde. Men vigtigst af alt
er, at du har en positiv indstilling til de
forskelige opgaver, du præsenteres for.
Vi forventer at du er en erfaren bruger af
Adobe-pakken, at du kan 3D modellere i
enten sketchup eller rhino samt at du har
kendskab til Autocad.
Send en digital ansøgning til:
Louise Villensteen Toft / lvt@k-r.dk,
hvor du fortæller hvorfor det netop skal
være dig vi vælger som praktikant.
Vedhæft cv og gerne portfolio med relevante projekter, der viser dine faglige
kvalifikationer.
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Vi tilbyder aflønnet praktik.
Ring gerne hvis du har spørgsmål vedr.
praktikforløbet.
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
Mejlagde 7, 8000 Aarhus C
tlf. 86 13 06 33
www.kjaerrichter.dk
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