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BUSINESS DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS
Brænder du for arkitektur, forretningsudvikling og kommunikation?

•

Strategisk udvikling af fokusområder og nye markeder

Holscher Nordberg søger en ny kollega, der kan stå i spidsen for vores

•

Kontakt til eksterne samarbejdspartnere og opsøgende arbejde

PQ- og kommunikationsopgaver.
HVEM ER DU
Der er tale om en alsidig stilling med mange arbejdsopgaver og en bred

Du har en Kandidatgrad i fx Arkitektur, Design, Kommunikation el. lign. og

kontaktflade både internt og eksternt. Et solidt kendskab til faget og net-

gerne min. 3-5 års erfaring med arbejde inden for prækvalifikation og kom-

værk i branchen vil derfor være et plus.

munikation fra en kreativ virksomhed.

VI TILBYDER

Derudover forventer vi at du har flere af følgende kompetencer:

Et meningsfyldt og udfordrende arbejde på en dynamisk og social tegne-

•

Stærke kommunikative evner og kan fortælle en god historie med et
klart budskab - også grafisk

stue. Som Holscher Nordbergs nye business developer og kommunikationsmedarbejder vil du i særlig grad være med til at føre tegnestuens visi-

•

Erfaring med udarbejdelse af PQ-ansøgninger

oner ud i livet i tæt samarbejde med tegnestuens ledelse.

•

Erfaring med planlægning af tilbudsprocesser og udarbejdelse af

Vi tilbyder en alsidig hverdag kendetegnet af professionalisme, en høj

•

Stort branchekendskab og et godt netværk på tværs i branchen

grad af frihed til at løse opgaverne og et uformelt arbejdsmiljø præget af

•

Besidder analytisk sans og kan læse essensen af et udbudsmateria-

tilbud ved EU-udbud og udbud efter Udbudsloven

le - også det, der står mellem linjerne

godt humør og kollegialt samvær.
•
ARBEJDSOPGAVER

Er strategisk tænkende og kan tilrettelægge og drive en tilbudsproces

Dine arbejdsopgaver kommer til at spænde over både kommunikation og

•

Kendskab til byggeriets kontraktforhold, processer og procesforløb

forretningsudvikling, og du vil være den primært udførende på begge om-

•

Er proaktiv og selvstændig

råder, men vi forventer naturligvis ikke, at du løser det hele på en gang.

•

Kan arbejde struktureret frem mod deadlines

Opgaverne fordeles løbende som det passer ind, og du vil selv være med

•

Erfaring med Adobe-pakken, specielt InDesign

til at prioritere, afgrænse og definere dem i tæt samarbejde med vores

•

Erfaring med SoMe og hjemmesider

tegnestuechef. Nogle opgaver vil være små daglige, ugentlige eller må-

•

Behersker dansk og engelsk flydende i skrift og tale

nedlige rutineopgaver, hvor andre vil være længerevarende tungere udviklingsopgaver, men fælles for dem alle er, at det bliver dig, der kommer

ANSØGNING

til at håndtere og drive dem.

Har dette fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med CV til
job@hnap.dk med BD-COM i emnefeltet. Vi holder samtaler løbende med

Kommunikationsopgaverne vil bl.a. indeholde:

henblik på ansættelse hurtigst muligt.

•

Udvikling af tegnestuens nye kommunikationsstrategi

•

Udarbejdelse af pressemeddelelser, præsentationsmateriale og op-

MERE INFORMATION

søgende pressearbejde

Har du spørgsmål om stillingen er du velkommen til at kontakte People

Opdatere og drive tegnestuens hjemmeside og vores identitet på

and Office Manager Anne Kyst Hansen på tlf. 39 20 00 33 eller akh@hnap.

sociale medier

dk

•
•

Facilitere og drive processen omkring udvikling af en ny hjemmeside
OM HOLSCHER NORDBERG

Forretningsudvikling vil bl.a. omfatte:

Holscher Nordberg tegner byer og bygninger i hele Skandinavien med

•

Overvågning af leads

udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og med fokus på arkitekto-

•

PQ-arbejde, herunder teamdannelser, udarbejdelse af PQ-ansøgnin-

nisk kvalitet. Den prisvindende tegnestue blev grundlagt i 1999 og ejes og

ger og sparring om PQ-strategi

drives af arkitekterne Nils Holscher og Mikkel Nordberg, og beskæftiger i

Tilbudsskrivning, facilitering og styring af tilbudsprocesser

dag 50 dedikerede medarbejdere. Se mere på hnap.dk

•

