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Planlægger

Om stillingen

EFFEKT vækster fortsat og vi har travlt med en række planlægningsopgaver 

og -konkurrencer. Med flere danske og internationale projekter på vej, er der 

behov for at opruste holdet af byplanlæggere. Vi søger derfor en erfaren 

byplanlægger med 3-5 års erfaring. Du vil indgå i et internationalt team af 

arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter og konstruktører. Dine væsentligste 

opgaver bliver skitsering og projektering af urbane og landskabelige plan-

lægningsopgaver i størrelsesordenen 5.000 – 500.000 m2 med fokus på høj 

arkitektonisk og bymæssig kvalitet.

Dine kvalifikationer

- Relevant uddannelse som arkitekt eller byplanlægger

- 3-5 års erfaring specifikt med planlægningsopgaver

- Taler og skriver flydende dansk

- Fremragende formgivningsevner

- Evnen til at indgå i tværfaglige teams og afdække kompetencer

- Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, hvor mange aktører og 

interessenters interesser skal varetages

- Indgående kendskab til Adobe og AutoCAD

- Erfaring med Rhino er en fordel, men ikke et krav

- Evnen og lysten til at arbejde i et dynamisk og internationalt miljø

- Systematisk og struktureret i din arbejdsform

- Ledelsesaspirationer er et plus

Din ansøgning

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Send din ansøgning inklusiv CV og 

portfolio i .pdf format (max 8 MB) til hr@effekt.dk med emnet “Planlægger”. 

Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt.

Om EFFEKT

EFFEKT er et multidisciplinært arkitektkontor i København, der opererer indenfor 

arkitektur, planlægning, byrum, landskab og research. Firmaet blev etableret i 

2007 og beskæftiger i dag 30 dedikerede fuldtidsmedarbejdere under kreativ 

ledelse af de to partnere Sinus Lynge og Tue Hesselberg Foged. De seneste 

år har EFFEKT markeret sig på den nationale og internationale arkitekturscene 

gennem en række prisvindende projekter, såsom Livsrum kræftrådgivningscenter 

i Næstved, GAME Streetmekka i Esbjerg og det visionære økolandsbydesign 

ReGen Villages, samt forestået nogle af Danmarks største byplansmæssige 

transformationsprocesser, herunder udviklingen af Gellerup og Vinge.

Vi tilbyder et job med gode ansættelsesforhold i et dynamisk og internationalt 

miljø med høj faglighed og sparring blant kompetente og specialiserede 

kollegaer.


