
Erfaren
arkitekt/byggnadsingenjör

Vill du växa tillsammans med ett modernt arkitektkontor där ditt driv och 
dina intressen sätter prägel på kontorets riktning? Är du en positiv,  
engagerad och kreativ byggnadsingenjör eller arkitekt? En vetgirig  

team-player full av mod och egna initiativ? Då vill vi ses!

På kontoret i Uddevalla arbetar idag sju personer. Vi arbetar med långsiktiga relationer till såväl 
mindre som större beställare och är drivande i byggprocessens alla delar, i alla skalor och med 
en bred palett av projekt. Bredden är något som hela tiden utvecklar oss och som genomsyrar 
våra processer. Oavsett skala har alla projekt en minsta beståndsdel i detaljen och för oss är 

alltid de små detaljerna av största vikt, oavsett om de utgör en enhet eller finns som en del av 
ett större och mer komplext sammanhang.

Just nu är vi inne i en expansiv fas med många, spännande projekt och söker därför nya glada 
medarbetare som vill växa tillsammans med oss! Vi kan erbjuda arbete på ett arkitektkontor 

med yrkesmässigt hög ambition i en modern och generös företagskultur med stor öppenhet 
och högt i tak, där gemenskap och kunskapsdelning är centrala drivkrafter. Det innebär att 

dina egna intressen och ditt driv sätter prägel på kontorets riktning!

Vårt team är vår superkraft och personlig lämplighet värderas högt vid våra rekryteringar. Vi 
söker dig som är positiv, vetgirig och engagerad, som kan arbeta självständigt och naturligt tar 

egna initiativ. Du är också en utpräglad lagspelare som ser styrkan i att dela med dig av dina 
kunskaper och erfarenheter.

Vi söker erfaren byggnadsingenjör och/eller arkitekt med relevant utbildning och flera års  
erfarenhet. Du har en stor vana av och överblick över alla stadier av projekten 

» trivs med ackvirering och kundkontakt
» har stor vana och överblick i alla stadier av projektering

» behärskar Archicad-/BIM-projektering 
» har god kännedom om svenska byggregler
» Erfarenhet av projektledning är meriterande

Du har en god social förmåga och ett genuint kundfokus. Du kommunicerar väl på svenska i 
såväl tal som skrift samt har kännedom om svenska byggregler. Vi ser gärna att du har  

B-körkort samt lokal förankring. Tidigare erfarenheter av 
Archicad-/BIM-projektering är meriterande.

Välkommen med din ansökan per mail till jobb@yesark.se  
Inkludera CV, personligt brev samt portfolio med utdrag ur  
relevanta projekt. 
Urval och intervjuer sker löpande.

Frågor kring tjänsten besvaras av Emma R. Tollig
emma@yesark.se | 0522 50 67 33


