PLAN1 AS opplever en positiv og spennende fremgang. Oppdragsmengden øker,
og vi søker etter dyktige medarbeidere innenfor flere fagområder. Som nyansatt
vil du være med på å styrke og utvikle din fagkompetanse og vårt team videre!
Vi er et tverrfaglig planleggings‐, rådgivnings‐ og prosjekteringsfirma som jobber tett og aktivt innenfor fagfeltene
arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, byggeteknikk, arealplanlegging og prosjektadministrasjon.
Vi har et pulserende arbeidsmiljø med fokus på høy kompetanse, egen faglig utvikling og trivsel på jobb. Er du rett
person, vil det etter hvert være muligheter for å bli partner i firmaet.
Våre kontorer er lokalisert på Gardermoen, på Hamar og i Elverum.

www.p1.no
VI SØKER ETTER:

Ansvarlig søker
Du vil jobbe med:
‐
‐

Ivareta funksjonen som ansvarlig søker både for prosjekter hvor Plan1 innehar roller i
prosjektet, men også i prosjekter hvor det kun er eksterne prosjektdeltakere.
Jobben som ansvarlig søker vil kunne kombineres med andre funksjoner innenfor Plan1 sine
fagområder, avhengig av hvilke andre kunnskaper du innehar.

Utdannelse/erfaring:
‐
‐
‐

Sivilingeniør/ Master i teknologi
Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
Fortrinnsvis 8 års erfaring eller mer

Du er/har:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Erfaring som ansvarlig søker
Nøyaktig men effektiv.
Positiv, løsningsorientert, ansvarsbevisst, strukturert, utadvendt og engasjert
Evnen til å jobbe selvstendig og målrettet for å utvikle din egen fagkompetanse, men samtidig se
verdien av et smidig og konstruktivt samarbeid i et tverrfaglig kontormiljø.
God datakompetanse, god kjennskap til Byggsøk.
Evne til å gjennomføre god kommunikasjon, og tenke strategisk i prosjektene du er med på å
utvikle.
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, da all møtevirksomhet og
korrespondanse foregår på norsk.

Vi tilbyr:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Positivt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og faglig utvikling.
Interessante, spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig, stimulerende arbeidsmiljø.
Gode muligheter til å påvirke og utvikle din egen arbeidsplass.
Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser.
Gode forsikrings‐ og pensjonsordninger.
Fleksible arbeidstidsordninger.
Vi har moderne, aktivitetsbaserte kontorlokaler både i Elverum og på Gardermoen.
Arbeidssted Elverum eller Gardermoen, etter søkers ønske.

Snarlig tiltredelse er ønskelig
For mer informasjon og levering av søknad: kan@p1.no

