
Vi søger en SPACEPLANNING 
medarbejder til et team i vækst

Er du designer (rum), arkitekt (design) eller erfaren spaceplanner 
som er nysgerrig eller frisk på et gearskifte, så har vi en spæn-
dende stilling, der er klar til at gå ombord i. 

Vi arbejder som rådgivere for kunder, der har behov for nyt eller 
at få opgraderet eksisterende kontorlokationer til fremtiden. Vi 
kvalificerer beslutningsprocesser med design- og kapacitets- 
analyser og vi arbejder for en bred kundekreds af store- og små 
virksomheder, private, offentlige og NGO’er. 

Vores leverancer i workplace teamet spænder fra testfits, data-
drevet kontorvisioner, rum- og funktionsprogrammer, aktivitets-
baserede indretningsløsninger til design- og inventarkoncepter 
m.v. Det er en forudsætning at du arbejder i AutoCAD og InDe-
sign.  

VI TILBYDER DIG
Højt til loftet og vakse kollegaer. Hos 2MOVE kan vi lide at lade 
os udfordre, og vi holder et højt fagligt niveau, så vi sikrer, at 
kvaliteten af vores arbejde er i top. Vi er åbensindede, har frie 
rammer, og på kontoret holder vi en uformel omgangstone med 
respekt for hinanden og vores kunder. Vi har det sjovt, og vores 
kontor er et sted, vi har lyst at være. Vi holder til i Sankt Gertruds 
Stræde lige ved Nørreport Station på fjerde sal i en gammel 
lejlighed med brændeovn og udsigt over Københavns tage - så 
vi kan både prale af hygge og central placering.

Der investeres løbende i udvikling af medarbejderens personlige 
og faglige kompetencer og man arbejder i udpræget grad med 
fleksibilitet og frihed under ansvar. Foruden en stærk virksom-
hedskultur og et godt socialt miljø tilbydes der i jobbet en fast 
lønpakke med bonus mv.

Er du nysgerrig og vil du høre mere om stillingen, så send allere-
de nu en mail eller ring til Pernille Helms på ph@2move.dk eller 
tlf.nr. 30 57 18 89.

Vi holder løbende samtaler. Opstart snarest.

LÆS MERE OM OS PÅ 2MOVE.DK


