ER DU ARKITEKTSTUDERENDE,
OG VIL DU ARBEJDE MED
STRATEGISK UDVIKLING
				AF STEDER?
PRAKTIKANT SØGES TIL FORÅRET 2019

OM STILLINGEN

BARK Rådgivning leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne
vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer,
sociologer, geografer og kulturformidlere.

Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte
analyse og kortlægning, idé- og konceptudvikling, udarbejdelse af
diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter.

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk
udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det
sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og
vejes, og det, der ikke kan.

Praktikperioden starter i janaur 2019, og arbejdstiden er ca. 37 timer
om ugen. Som praktikant i BARK indgår du i teamet på lige fod med dine
kolleger. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle
perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt,
og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Lønnen er
7.000 kr. om måneden.

Vi tilbyder:
• Et afvekslende og lærerigt job i en specialiseret
rådgivningsvirksomhed
• Et praktikforløb med løbende sparring og fokus på din faglige
udvikling
• Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og
opgaveløsning fra start til slut
• En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt miljø
• Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens
Hus
Din profil:
• Du studerer på arkitektskolen eller lign.
• Du har interesse for strategisk udvikling af steder og for udvikling
af det byggede miljø
• Du har en stærk faglig profil og vil gerne bringe dine kompetencer i
spil tværfagligt
• Du har et skarpt visuelt blik og er god til at formulere dig skriftligt
• Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig og ikke bange
for at kaste dig ud i nye udfordringer.
• Du har et indgående kendskab til Adobes designprogrammer
(Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken
(Word, Powerpoint, Excel)

OM BARK RÅDGIVNING
Det danske landkort er under forandring med vækst i bycentre og
landdistrikter, der affolkes. Vi står over for en markant omstilling i
måden vi bor, arbejder og oplever. BARK bidrager til, at den nødvendige
omstilling bliver begyndelsen på en ny fremtid og ikke blot en afvikling
af det, der var i går.
Du kan læse mere om BARK Rådgivning på b-a-r-k.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vil du vide mere om stillingen og om at være praktikant
hos BARK Rådgivning, er du velkommen til at kontakte
rådgivningschef Kirstine Cool, tlf. 25 34 27 25 eller
kirstine@b-a-r.k.dk.

ANSØGNING
Du kan sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt.
anbefalinger pr. mail til job@b-a-r-k.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag d. 16. november 2018.
Samtaler afholdes i slutningen af november.

