Hilleren Prosjektering AS er et solid foretak med engasjerte medarbeidere som til nå har hatt sitt
hovedvirke med å bistå private aktører i deres små og store prosjekter.
Vi har nylig inngått spennende samarbeider og står ovenfor mange nye muligheter. Våre
prosjekter omfatter nå alt fra mindre private tiltak til større, tverrfaglige prosjekter.
Hilleren Prosjektering har prosjekter som strekker seg over hele landet, der mange er knyttet opp
mot nye konseptbygg som nå lanseres i Norge. Noe reising må derfor påregnes.
Med ambisjoner og stor økning i ordretilgang søker vi etter nye dyktige kollegaer til vårt
arkitektkontor.
Med denne veksten ser vi nå at vi vokser ut av våre lokaler på Sotra, og viI på nyåret 2023
flytte inn i nye, moderne lokaler i Bergen vest.
Vi er alltid på utkikk etter dyktige arkitekter og landskapsarkitekter og oppfordrer potensielle
kandidater til å sende en åpen søknad.
Kvalifikasjoner:
• Det er ønskelig med master innen arkitektur.
• Minimum 3 års relevant erfaring.
• Ha erfaring med utvikling av gode løsninger for både bolig- og næringsbygg.
• God kjennskap til relevante standarder, krav og lovtekster.
• Gode DAK ferdigheter. Erfaring fra ArchiCad er en fordel.
• Særs god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk vil være viktig.
Kompetanse ut over dette vil selvsagt bli vektlagt.
Ønskede egenskaper:
• Gode kommunikasjonsevner, samt å se viktigheten av det.
• Må evne å etablere gode relasjoner mot krevende kunder.
• Løsningsorientert og faglig nysgjerrig.
• Ansvarsfull med god evne til å jobbe selvstendig.
• God tverrfaglig samarbeidsevne og må trives i et hektisk arbeidsmiljø.
Vi kan tilby:
• En unik mulighet til å være med på lansering av nye konsept i Norge.
• Mulighet til å få videreutviklet egen kompetanse i et selskap i vekst.
• Gode betingelser
• Et positivt og godt arbeidsmiljø med god takhøyde.
• Varierte og sammensatte arbeidsoppgaver.
• 100% fast stilling.
CV, vitnemål, portfolio (eller lignende) og attester legges ved søknad.
Søknadsfrist: snarest.
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