
 

Projektleder 

 
 
Har du lyst til at blive vores nye Projektleder med fokus på projektledelse, projektering og tilsyn?  
 
Hybjerghus Optimering søger for Arkitektfirmaet Arne Birk i Svendborg en dedikeret og team-orienteret 
projektleder. 
 
Jobbet byder på udstrakt frihed, men også forventninger om interesse og engagement. Du skal gerne have 
bopæl på Fyn eller øer eller være indstillet på at flytte til Sydfyn. 
 
 
Ansvarsområder: 

• Din primære opgave er at løse projekteringsopgaver lige fra mindre om- og tilbygninger til større 
renoverings- og nybygningsopgaver. 

• Du vil komme til at vejlede og rådgive dine bygherrer lige fra kalkulation, over projektstyring, til 
færdigmelding af byggesager. Vores kunder er en bred vifte af private, boligselskaber, offentlige 
institutioner mm. 

• Du er ansvarlig for dine egne projekters dokumentationskrav og myndighedsansøgninger, samt tilsyn. 
 
 
Personlige karaktertræk: 

• Du fungerer godt med flere bolde i luften. 

• Du er selvstændig og proaktiv, da du selv styrer din dag. 

• Din indstilling er positiv, og dit humør er smittende. 

• Du er fleksibel, en teamplayer og du tager ansvar for dine arbejdsområder. 

• Du er ambitiøs og overholder deadlines. 

• Din arbejdsstil er struktureret, og du er i stand til at bevare overblikket. 

• Du har personlig gennemslagskraft og kan skabe et respektfuldt samarbejde igennem dialog. 
 

 
Forventning til kompetencer: 

• Gerne en håndværksmæssig baggrund og derefter bygningskonstruktør- eller, en ingeniøruddannelse. 

• Du har en god byggeteknisk viden og erfaring inden for projekteringsledelse, herunder AB92 og AB18. 

• Minimum 5 års erfaring med Auto Cad og Autodesk Revit. 

• Gerne uddannet arbejdsmiljøkoordinator, men ikke noget krav, men du må forvendt at blive uddannet hertil. 

• Du måske er konsulent i Svanemærket byggeri eller har et DGNB-certificeret eller kunne tænke dig at blive 
uddannet i bæredygtigt byggeri.  

• Superbruger i Office-pakken og V&S prisdata. 

• Flydende til dansk i skrift og tale. 
 
 
Vi tilbyder et ambitiøst og dynamisk arbejdsmiljø:  

• Med reference til direktøren tilbydes du et spændende job med masser af muligheder for at udfordre dig 
selv og din faglighed, samt uddanne dig yderligere. 

• Du bliver en del af et engageret team af 8 dygtige kolleger og 1 leder, hvor højt humør og arbejdsglæde er 
nøgleord i vores hverdag. 

• Tonen er meget uformel, og alle gør deres bedste for at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø. 
 

 



 
 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Tiltrædelse gerne snarest muligt. 
Yderligere oplysninger fås ved at fremsende mail til rikke@hybjerghus.dk. 
 
 
Ansøgning: 
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt pr. mail til Hybjerghus Optimering, mrk. ”Projektleder”, att. Rikke 
Bech Skougaard, rikke@hybjerghus.dk. 
 
 

 
 
Om Arkitektfirmaet Arne Birk: 
 
Arkitektfirmaet Arne Birk blev grundlagt i 1975, og ejes i dag af Søren Thomsen. Firmaet er en traditionel 
arkitektvirksomhed. Virksomheden arbejder med en bred vifte af opgaver inden for planlægning, rådgivning, 
nybyggeri, ombygning, renovering og byggestyring. Arkitektfirmaets ”DNA” er kendetegnet ved god og bedre 
byggeteknisk viden, hvor der ikke gås på kompromis med tid og kvalitet.  
 
Der leveres tillige konsulentopgaver inden for områder som tilstandsrapporter, energimærker, 
bygningsvurdering og registrering, syn og skøn, drift og vedligehold samt logistikopgaver. 
 
Af byggeopgaver, virksomheden har gennemført, kan nævnes skoler og børneinstitutioner, ældrecentre og 
ældreboliger, almennyttige- og ungdomsboliger, enfamiliehuse, sommerhuse, kontor- og erhvervsbygninger. 
 
Se mere på https://www.arnebirk.dk/ 
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