
Tækker Group ejer og administrer store ejendomsporteføljer i Aarhus, Kø-
benhavn og i Berlin og står bag et af Danmarks største private byudvik-
lingsprojekter Nye beliggende i 8200 Aarhus N.
 
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S er et datterselskab i Tækker Group, der 
arbejder med ejendoms-, projekt- og ideudvikling, herunder ingeniør- og 
arkitektarbejde.

Vi forener kreativ tankegang, solidt håndværk og hårdt arbejde uden at 
gå på kompromis med den kvalitet eller den pionerånd, der kendetegner 
vores måde at arbejde på.

TIL NYOPRETTET STILLING/AFDELING SØGER TÆKKER RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKITEKT/BYPLANLÆGGER
Tækker arbejder med planlægning og realisering af byen Nye – et byudviklingsprojekt på bar mark 
som med tiden vil vokse sig til en stærk og selvstændig by med op til 20.000 indbyggere. 

I Nye udstykkes de enkelte bygninger som sokkelgrunde således man så snart man forlader sin 
hoveddør befinder sig i et fællesskab som strækker sig på tværs af de forskellige boligområder. For 
at sikre en vedvarende sammenhæng og kvalificering mellem eksisterende, planlagte og fremti-
dige byggerier søger vi en nøgleperson til at varetage og lede den nuværende og fremtidige plan-
lægning af Nye herunder i særdeleshed mellemrummet, natur, veje, regnvandsbassiner, stier, 
kunst m.v. samt øvrige planlægningsopgaver i Tækkerkoncernen. Det være sig internt på kontoret 
og i samarbejde med vores forskellige samarbejdspartnere.

DU HAR: 
• Erfaring med byplanlægning
• Erfaring med udarbejdelse af helheds- og strukturplaner
• Erfaring med udarbejdelse af lokalplaner
• Kendskab til borgerinddragelse
• Kendskab til arbejdsgange i planmæssig sammenhæng i Aarhus Kommune 
• Lyst til at være en del af en organisation og et projekt i konstant udvikling
• En kreativ og positiv tilgang til problemstillinger og ser muligheder frem for forhindringer
• Lyst til og ambitioner om at påvirke udviklingen af Nye i forhold til igangværende og fremtidige 

planer

DU ER: 
• Fortrolig med planloven og Kommuneplanen for 2017 for Aarhus kommune
• Fortrolig med afholdelse og ledelse af workshopforløb
• Stærk til at arbejde selvstændigt og struktureret men også i samarbejde med øvrige rådgivere in-

ternt såvel som eksternt
• God til at samarbejde og være en team player med godt humør.

VI KAN TILBYDE:
• En spændende arbejdsplads i en dynamisk virksomhed
• Et godt socialt miljø med fagligt dygtige kolleger
• Mulighed for at bidrage positivt i et miljø i konstant udvikling

KONTAKT:
Peter Boe Hauggaard-Nielsen på tlf. +45 8619 1844 / +45 2675 9539
eller mail din ansøgning og CV til phn@taekker.dk
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