
Som praktikant indgår du på lige fod med tegnestuens 
øvrige medarbejdere, har gratis frokostordning, og er 
med i de arrangementer, der må forekomme. 

LIGE NU ARBEJDER AFDELINGEN I køBENhAvN 
MED FøLGENDE OPGAvER:
• Ny Amagerbrogade
• Klimatilpasning i Kokkedal
• Byrum i ”Carlsbergbyen”
• Bispebjerg Hospital
• Børne- og Ungdoms Hospital i Bergen 
•  Klimatilpasning af Ørnevej, Glentevej og Vibevej i  

Københavns Nordvest-kvarter
• Byrum i ”Valby Maskinfabrik”
• Anlæg i København Zoo

Samt selvfølgelig forskellige konkurrencer

ANSøGNING hURtIGSt MULIGt tIL:
SANNE SLOT HANSEN
ssh@schonherr.dk

DIN PROFIL
Som person må du være udadvendt og imødekom-
mende. Du skal have lyst og nysgerrighed inden for fa-
get, og vi synes det er spændende, hvis du kan bibringe 
os noget nyt og anderledes gennem at:

• Udvise fagligt engagement og indlevelse
•  Være en habil tegner og modelbygger, der har fornø-

jelse af at visualisere ideer
• Være kreativ og æstetisk begavet
•  Være bruger af Adobe CS5 pakken og AutoCad, og 

måske også nogle 3D programmer

Hos Schønherr værdsætter vi, at du kan arbejde selv-
stændigt og tage initiativ, samtidig med du er lydhør 
over for andres ideer og erfaringer, og at du har lyst til 
samarbejde med kollegaer, der sætter fællesskabet højt 
på dagsordenen. 

SchøNhERR er en af landets førende tegnestuer in-
den for landskab og planlægning. 

Vi beskæftiger 55 arkitekter og planlæggere fordelt på 
afdelinger i Århus og København. 

Vi deltager løbende i nationale og internationale konkur-
rencer, og en væsentlig del af tegnestuens kompetencer 
og opgaver er et resultat af disse arkitektkonkurrencer. 

Tegnestuen lægger vægt på gode og velordnede 
 arbejdsforhold med kollegialt sammenhold, hvorigen-
nem man opnår indflydelse på opgavernes udvikling og 
struktur i egen hverdag. 

Kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet står højt på dagsor-
denen i et kreativitet og fagligt engageret miljø.
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