
 

 

Job- og personprofil for  

ARKITEKT MAA og PARTNER 

i 

 

 

DAN-PROJECT ApS 
ARKITEKTER MAA/DANSKE ARK 
HØJREBYGADE 68, 4920 SØLLESTED 
CVR NR. 13829284 

 

 

 

Profilen er udarbejdet i samarbejde med   

 

 

  



 

   
 

 

Jobselection, Bygvænget 8, 4900  Nakskov – 2715 2915 – bvh@jobselection.dk – www.jobselection.dk 

Job- og personprofil 
1. Indledning 
 

DAN-PROJECT ApS har bedt Jobselection om at hjælpe med ansættelsen af en arkitekt, der indgår som 

partner i DAN-PROJECT ApS. 

Job- og personprofilen er udarbejdet af Jobselection og vil blive anvendt til:  

1. At give kandidater, som er, interesserede, et uddybende baggrundsmateriale i forhold til 

stillingen.   

2. At vurdere kandidaternes kvalifikationer og egnethed i forhold til stillingens indhold, de 

formulerede krav og øvrige forventninger.  

3. At sikre en fælles forståelsesramme mellem DAN-PROJECT ApS og Jobselection i forhold til 

stillingen og profilen for den nye partner.  

Profilen er udarbejdet på baggrund af en møderække med direktionen i DAN-PROJECT ApS, og de 

forretningsdokumenter, der er udarbejdet af DAN-PROJECT ApS i forhold til arbejdspladsen og stillingen.  

 

Da, der er tale, om en partner består ansættelsesudvalget af den nuværende direktion med bistand fra 

Jobselection, som har ansvaret for ansættelsesprocessen.   

 

Alle, der på baggrund af job- og personprofilen overvejer at søge stillingen, er meget velkomne til at 

kontakte chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen på 2715 2915. 

 

2. Stillingsannoncens indledning 

 

Arkitekt og partner i vækstområde: 

Vil du være med på den vækstrejse, Sydsjælland og Lolland-Falster skal på de kommende år, skal du søge 

stillingen som arkitekt og partner i DAN-PROJECT ApS. Vi er beliggende på Midtlolland og er et af Lolland-

Falsters større arkitektfirmaer, som har den organisatoriske kapacitet, der skal til for at være med på rejsen. 

Der vil de kommende år blive investeret milliarder i Sydsjælland og Lolland-Falsters infrastruktur, hvilket 

potentielt vil medføre nye opgaver for DAN-PROJECT ApS. Derfor har vi brug for en kapacitet, som har den 

faglige styrke som arkitekt og samtidig har det forretningsgen, der skal til for at se potentialet i områdets 

udbygning.  

DAN-PROJECT ApS beskæftiger sig med rådgivning inden for bygherrerådgivning, totalrådgivning, fagtilsyn, 

arkitektrådgivning og miljøscreening i forbindelse med udførelse af byggeprojekter. Vi er den naturlige 

sparringspartner, når private og offentlige virksomheder søger byggerådgivning. 

Vi er en moderne og digitaliseret tegnestue, som tilbyder dig spændende, udfordrende arbejdsopgaver – 

og du får mulighed for at indgå i firmaets ejerkreds på gunstige vilkår. Du skal have lyst og engagement til, 

at videreudvikle og præge arkitekturen i vores lokalområde. Du skal med din kreative baggrund sætte 

DAN-PROJECT ApS på landkortet.  
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Som partner skal du lære vores kultur og kunders præferencer at kende, men vi forventer også, at du har 

lyst og evne til at forretningsudvikle de områder, vi ikke har haft øje for. I den opgave får du et godt med- 

og modspil fra en dynamisk partner og gode medarbejdere. 

Hvis du vil bosætte dig i området, kan vi guide dig gennem udbuddet af meget attraktive boliger, og vil 

ligeledes i tæt samspil med Business-LF kunne understøtte med hjælp til ægtefællejob – kontakt Bjarne 

Voigt Hansen, Jobselection på +45 2715 2915. 

3. Baggrundsmateriale til kandidatens information 

Om arbejdspladsen 
DAN-PROJECT ApS består af dygtige, engagerede og kvalificerede medarbejdere, der løfter hver enkelt 

opgave til aftalt pris, tid og kvalitet. Alle opgaver udføres med de rette, velkvalificerede underrådgivere, 

som sammensættes efter opgavens art og omfang. Det er ofte rådgivere, vi har samarbejdet med i 

virksomheden gennem en årrække og derfor har et indgående kendskab til. 

Vi følger markedsudviklingen og det er vores hensigt at være med i forreste linje og deltager i processen fra 

vision til realitet. I dette arbejde inddrages de kompetencer og rådgivningsmæssige kvalifikationer, som vi 

har oparbejdet igennem mange års erfaring i byggebranchen. 

Vi skaber gode resultater, og der er et stort potentiale for at øge væksten. Sydsjælland og Lolland - Falster 

vil i de kommende år stå over for et ekspanderende erhvervsliv på grund af de store infrastrukturopgaver, 

der er, og de muligheder, der efterfølgende vil være for nye og eksisterende virksomheders ekspansion.  

Vi er aktuelt 10 medarbejdere i DAN-PROJECT ApS. 

Specielle kendetegn ved virksomheden 
Vi sætter stor fokus på forberedelsesfasen og afstemmer bygherrens forventninger, inden vi går i gang med 

vores projekter. Denne del af processen er afgørende og prioriteres derfor højt.  

For at sikre en vellykket, gennemført rådgivningsopgave sætter vi endvidere fokus på: 

1. KOMMUNIKATION  

En smidig og dynamisk kommunikation mellem bygherre, bygherrerådgiver, rådgivere og 

entreprenører. 

2. FREMDRIFT OG ETAPEPLANLÆGNING  

Der sikrer et kontinuerligt og uproblematisk forløb samt aflevering af projekt såvel som byggeri, til den 

aftalte tid. 

3. ØKONOMISTYRING  

Der sikrer overholdelse af den samlede økonomiske ramme i de projekter vi er ansvarlige for. 

Vi leverer rådgivning på et højt kvalitetsniveau, har gode evalueringer af vores opgaver og kan fremlægge 

utallige gode udtalelser fra vores kunder. Vi er også tilmeldt www.byggerating.dk, hvor vi løbende har 

ligget højt, aktuelt på højeste niveau A. 

DAN-PROJECT ApS tager alle opgaver seriøst og opererer på principperne om frihed under ansvar, hvor 

det samtidigt skal være sjovt at gå på arbejde. Der er en god omgangstone, vi tager os af hinanden, og 

det er en virksomhed som bygger på empati. 

mailto:bvh@jobselection.dk


 

   
 

 

Jobselection, Bygvænget 8, 4900  Nakskov – 2715 2915 – bvh@jobselection.dk – www.jobselection.dk 

Kompetencer, netværk og samarbejdspartnere 
Virksomheden er internt organiseret som et team, som formår at bakke op om kollegaen og støtte med 

respektive kompetencer i forhold til den konkrete opgave. Medarbejdernes byggetekniske uddannelse og 

arkitektfaglige viden kombineret med erfaring, er nøje afstemt med virksomhedens behov for 

kompetencer, og medarbejderne søger løbende viden i deres faglige netværk.  

 

Vi deltager i netværk og kurser for at holde vores kompetencer ajour. Vi deltager i følgende netværk  

 

• Danske Ark 

• Arkitektforeningen 

• Business LF 

• Håndværker og Industriforeningen 

• DI – Dansk Industri 

• Femern Bælt Suppliers 

Det geografiske område 
Virksomheden er forankret i Søllested på Lolland med hovedparten af kunderne lokaliseret på Sydsjælland 

og Lolland- Falster. Til trods for vores lokale forankring formår vi at indgå aftaler med kunder på hele 

Sjælland, og København. 

Sydsjælland og Lolland-Falster oplever i disse år en stigning i aktiviteten på grund af store 

infrastrukturprojekter. Jernbanen bliver moderniseret og elektrificeret, og der er store anlægsopgaver i 

gang som følge af forberedelsen til Femern Bæltprojektet som er i pipeline lige nu. Storstrømsbroens 

nedrivning og genopbygning er i gang, og store internationale koncerner vil indtage området. I 

slipstrømmen på disse bliver der et behov for stor følgevirksomhed, som vil have brug for den ekspertise som 

DAN-PROJECT ApS har opbygget. 

Lolland er præget, af den gode landbrugsjord der giver grobund for et blomstrende landbrugsliv, og 

landmændene i området har på grund af jordens gode bonitet altid været økonomisk velkonsolideret. Det 

betyder også, at der er basis for forretningsudvikling for landbruget. Landbruget har altid udvist stor tillid til 

DAN-PROJECT ApS som rådgivningspartner. 

Nakskov har igennem de seneste år udviklet sig betydeligt på grund af havnens større og større betydning 

for erhvervslivet. Det er en by med store produktionsvirksomheder. Der er et håndværkermiljø og et 

detailhandelsmiljø, som er knyttet op til produktionsbyens behov, og disse virksomheder trækker på DAN-

PROJECT ApS.  

Situationen i DAN-PROJECT ApS 
DAN-PROJECT ApS har været forankret i Søllested på Lolland siden virksomheden blev stiftet i 1991, og 

virksomheden har rødder tilbage til midt 1970´erne hvor virksomhedens grundlæggere startede 

rådgivningsvirksomhed. Vi har gennemført en vellykket første fase af et generationsskifte, hvor ledelsen er 

blevet fornyet med ung, dynamisk partner, som har medvirket til et øget indtjeningsgrundlaget. Vi har som 

ny ledelse sammen med en god medarbejderstab skabt gode resultater og afkast, som kan konsolidere 

virksomheden yderligere og give afkast/bonus til partnerne. 

Virksomhedens ældste partner, der er uddannet arkitekt MAA, ønsker at udtræde af virksomheden for at 

gå på pension. Det medfører, at der nu er behov til at ansætte en ny partner på vilkår, der sikrer at 

virksomheden kan fortsætte i mange år under ledelse af det nye partnerskab. 

En væsentlig strategisk handling er, at vi ansætter en ny partner i organisationen, som vil skabe en 

synergieffekt, der skal videreudvikle virksomheden yderligere. Det er afgørende vigtigt for os, at vi stadig 

har den kreative, nytænkende arkitekt i huset, så vi kan tilbyde den voksende kundegruppe nye og 

innovative løsninger.  
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4. Væsentlige opgaver for den nye partner 
 

De områder du får hovedansvaret for, tager afsæt i de kompetencer, du bringer med ind i virksomheden. 

På nogle af områderne vil du være i en læringssituation, og det fordrer, at du har kapacitet til læring med 

en kraftig læringskurve. 

Du har kompetencer, som kan supplere den eksisterende organisation, og du vil som partner skulle deltage 

i en fortsat forretningsudvikling, hvor dit hovedansvar vil være følgende: 

• Tegne den arkitektoniske profil 

• Sætte DAN-PROJECT ApS på det arkitektoniske landkort 

• Ledelse af medarbejdere i et teamwork med den anden partner 

• Opsøgende kundeaktivitet hos offentlige og private kundegrupper 

• Forhandle aftaler og kontrakter med eksisterende og nye kunder 

Du skal altså formå at koble din arkitektoniske kreativitet med din forretningsmæssige kompetence. 

5. Personprofilen 

Dine faglige kompetencer 
Du har det kreative arkitektblik, som giver os muligheder for at byde ind med fornyelse i byggeriet. Du har 

ideelt set erfaring med ledelse af teams eller er interesseret i at udvikle disse kompetencer. Du har indblik i 

de grundlæggende byggerådgiveropgaver og trives i krydsfeltet mellem det teoretiske og praktiske miljø. 

I kort form er du/har du: 

• Uddannet arkitekt cand.arch., MAA 

• Kreativ og inspirerende 

• Fagligt udviklende 

• Interesseret i lederrollen 

• Teamspirit i dit lederskab 

• Viden om moderne digitale redskaber 

• Interesse i hele byggeprocessen 

• Et diskret, men målrettet, salgsgen 

 

Du har kompetencer, som kan supplere den eksisterende organisation, og du vil skulle deltage i en fortsat 

forretningsudvikling af DAN-PROJECT ApS. 

Dine personlige kompetencer 
 

Det er vigtigt, at kunderne i DAN-PROJECT ApS oplever medarbejdere, som er professionelle, 

imødekommende, empatiske og engagerede – det samme skal personalet opleve, at ledelsen er.  

 

Vi har brug for en partner, der har følgende, væsentlige, personlige kompetencer: 

 

• Fokus på målet og vejen til at nå det 

• Giver udtryk for egne meninger og holdninger 

• Har energi og opfattes som aktiv 

• Følelsesmæssigt afbalanceret 
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• Samarbejdende og relationskabende 

• Tager de nødvendige konflikter 

• Helhedsblik med blik for detaljen 

• Afvejer tidsforbrug til beslutninger 

• Fokus på alternativer og nye ideer 

 

 

6. Ansættelsesvilkår  
 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling, og forventelige årlige lønniveau ligger inden for en 

ramme af årligt kr. 650.000, med tillæg af pension. Da du som partner bliver en del af ledelsen, vil din løn 

være performanceorienteret, hvilket betyder, at du som tillæg til din årsløn vil få udbetalt udbytte i forhold 

til virksomhedens årsresultat. 

7. Boligforhold 

Hvis du vil bosætte dig i området, kan Jobselection guide dig til attraktive boliger, og Jobselection vil 

ligeledes i tæt samspil med Business-LF kunne understøtte med hjælp til ægtefællejob. 

I området har vi arkitektonisk spændende villaer som lige nu kan erhverves på meget fordelagtige vilkår. 

Det medfører at du som partner med de samlede indtjeningsmuligheder der er i DAN-PROJECT ApS, får et 

stort rådighedsbeløb. 

Til inspiration – se LINK  

8. Ansættelsesproces: 

Ansøgning sendes senest 18. juni 2019 til vores rekrutteringssystem via dette LINK 

Samtaler den 21. juni 2019 og 25. juni 2019, som du allerede nu kan disponere. 

Der gennemføres samtale med ansættelsesudvalg, som består af de 2 nuværende ejere bistået af 

chefkonsulent fra Jobselection ApS. 

Inden anden samtale vil du blive præsenteret for en case, som du skal forberede til og fremlægge ved 

samtalen. 

Inden anden samtale gennemfører du en test, som afdækker din ledelsesadfærd. Testen bliver 

gennemgået med dig inden og under anden samtale. 

Inden du sender en ansøgning, vil du få mulighed for, at gennemført et interview og samtale med Bjarne 

Voigt Hansen fra Jobselection. Der vil endvidere blive mulighed for, at arrangeret et kort kaffemøde med 

din kommende partner direktør Jim Høj. Du er velkommen til at kontakte Bjarne Voigt Hansen på mobil 2715 

2915 for yderligere information. 
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