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JOBOPSLAG | Studentermedhjælper hos Rønnow Arkitekter A/S

Rønnow Arkitekter A/S søger studentermedhjælper til bistand til udarbejdelse af bogudgivelse om tegnestuens 

virke. Så interesserer du dig for arkitektur, kunst, kulturarv og formidling, så er dette job måske noget for dig. 

Jobbet
Stillingen er tidsbegrænset i perioden januar-september 2017 og vil overordnet bestå af følgende arbejdsopgaver:

• Redaktionelt arbejde, tovholder for udarbejdelse af bogudgivelse om tegnestuens virke

• Arkivsøgning

• Grafisk bearbejdning af eksisterende illustrationer

• Fotografi og billedbehandling

• Udarbejdelse af tekstmateriale

• Redigering og bearbejdning af input til tekstmateriale 

• Grafisk tilrettelæggelse af publikation

• Koordinering af alle involverede parter, internt og eksternt, herunder kompetencer inhouse, trykkeri mm.  

Kvalifi kationer
Du er under uddannelse som arkitekt eller kunsthistoriker. Alternativt baggrund i en kommunikationsuddannelse og med 

personlig interesse for arkitektur eller kulturarv.  

Du formår at arbejde struktureret, selvstændigt og være omhyggelig med alle dine opgaver.

Du har grafisk sans.

Du har talent indenfor skriftlig kommunikation og retskrivning.  

Du er pålidelig og pligtopfyldende. 

Du har flair for IT og kan håndtere Adobe pakken.

Du kan arbejde effektivt og formår at være fleksibel i forhold til koordinering med dine kollegers deadlines. 

Du kan flydende dansk i skrift og tale. 

Om os
Rønnow Arkitekter er specialiseret i arbejdet med kulturarv og kulturmiljøer samt uddannelse, undervisning og lærings-

miljøer. Vores kerneområder er restaurering, om- og tilbygning samt vedligeholdelse af kulturhistorisk og arkitektonisk 

betydningsfulde bygninger, ligesom vi udfører nybyggeri af høj kvalitet, primært i kulturhistorisk værdifulde omgivelser. 

Vi har et uformelt og åbent miljø, og hos os får du et spændende job i en travl hverdag. 

Løn- & ansættelsesforhold
Løn iht. kvalifikationer og nærmere aftale

Du skal kunne arbejde minimum 20 timer ugentligt, fordelt efter nærmere aftale. Alt efter fremdrift må forventes øgede 

arbejdstider ved nærmelse af deadline.  

Ansættelsen vil være med start fra januar 2017. Bogen forventes udgivet 7. september 2017.  

Ansøgning
Matcher din profil kvalifikationerne, og er du interesseret i jobbet, så send os gerne en kortfattet ansøgning med motiva-

tion og CV. Medsend gerne eksempler på skriftligt og/eller grafisk arbejde. 

Ønsker du nærmere oplysninger omkring stillingen kontakt Camilla Løntoft Nybye, CLN@ra.dk eller på telefon 41740070.

For yderligere oplysninger om Rønnow Arkitekter, gå ind på vor hjemmeside www.ronnowarkitekter.dk 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest.  


