ARKITEKTFAGLIG PRAKTIKANT I aarhus
Praktikant med arkitekt-, urban design-, landskab- eller designfaglig baggrund
Du vil indgå i vores tværfaglige team, hvor du kommer til at blive en del af det daglige arbejde på en dynamisk tegnestue med mange varierende arbejdsopgaver. Som en del af vores unge udstikkerkontor i Århus, kommer du til at samarbejde med Andreas, der er etnolog. Samtidig kommer du til at samarbejde tæt med resten af teamet i København, som du også kommer til at besøge jævnligt i løbet af forløbet. Vi
lover, at du bliver udfordret, involveret, engageret og kommer til at lære om byudvikling og brugerinddragelse på mange forskellige niveauer.
Du får også sparring og en personlig mentor gennem hele forløbet.
Praktikken er ulønnet.
arki lab er en tværfaglig tegnestue
Med et team af arkitekter, sociologer og etnologer udvikler vi strategier, analyser, workshops og design i tæt samarbejde med kommuner,
områdefornyelser, uddannelsesinstitutioner etc. Vi tror på, at borgerinddragelse er nøglen til at udvikle innovative og bæredygtige byer!
Se mere om vores projekter og værktøjer på www.arkilab.dk
Du kommer til at
•

arbejde med grafik og udvikling af arki_labs visuelle identitet

•

være en del af vores byplanlægnings- og designprojekter og arbejde med konceptudvikling

•

deltage i den fortsatte etablering af vores Aarhus-kontor og være med til at sætte rammerne for arki_labs arbejde i Jylland

•

få et indblik i hvert trin af tilblivelses- og designprocessen og samarbejdet med forskellige interessenter

•

lave materialer til konkurrencer, fondsansøgninger, præsentationer, tilbud og rapporter i tæt samarbejde med teamet

•

bidrage til at udvikle vores inddragelsesmetoder, -tilgange og -værktøjer

Vi leder efter én, som
•

kan starte i begyndelsen af februar 2023 i en periode på 5 måneder, 30 timer ugentligt
- men vi er fleksible, så tøv ikke med at sende en ansøgning

•

er en initiativrig person, der brænder for bæredygtig og demokratisk byudvikling

•

er god til at visualisere og formidle idéer og koncepter

•

har erfaring med Adobe-pakken

•

kan tænke kreativt og selvstændigt

Send en ansøgning, CV og evt. anbefalinger til application@arkilab.dk med ”praktik/arkitektfaglig” i emnefeltet,
inden 18. november 2022, men gerne før, da vi holder samtaler løbende. Du kan forvente svar inden december.
For os er det vigtigste at finde den rigtige kandidat til stillingen, så hvis du ikke bor i Jylland,
men er nysgerrig på stillingen, er du velkommen til at søge til vores kontor i København!

