
 

 

Landskapsarkitekt/arealplanlegger, Selberg Arkitekter, Trondheim 

Selberg Arkitekter er et ambisiøst firma med 18 engasjerte ansatte. I Selberg Arkitekter skaper vi innovative 

prosjekter ved å utnytte synergieffektene i et tverrfaglig miljø innenfor fagområdene plan, arkitektur og 

landskapsarkitektur. Prosjektene er et svar på fremtidige muligheter og utfordringer, alltid med basis i oppsamlet 

erfaring og med tanke på gjennomførbarhet og realisme. Vi er et merarbeidene foretak og en tydelig merkevare 

som står for kvalitet, raushet, entusiasme og kreativitet. I Selberg Arkitekter vil vi utvikle oss både som personer, 

som firma og sammen med kundene. Vi er samlokalisert med, og jobber i et nettverk sammen med Via Nova og 

Aas-Jakobsen. Dette gjør at vi har en bred prosjektportofolie og har et stort erfaringsmiljø der alle parter drar nytte 

av hverandre. 

 

Vi har for tiden en økende oppdragsmengde og søker dermed flere medarbeidere. Til vårt kontor søker vi: 

LANDSKAPSARKITEKT OG AREALPLANLEGGER 
 
Vi er på jakt etter nye kreative og selvstendige medarbeidere som kan være med å dra, bygge og utvikle 

bedriften, skape en spennende arbeidsplass og ikke minst; skape gode prosjekt med god formgivning. Vi 

søker fagpersoner som liker å jobbe i tverrfaglige team og som liker å møte kundene og utvikle prosjekter 

for og i samarbeid med dem, til nytte for oppdragsgiver og samfunnet.  

Landskapsarkitekt 
Arbeidsoppgaver: 

• Planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt, fra store offentlige anlegg til små 

gårdsrom og private hager  

• Prosjektering av skoler, barnehager, boligområder, nærings- og helsebygg, byrom og parker 

• Vi jobber på alle plannivå, fra utredninger og overordnet planlegging til arbeidstegninger på 

byggeplannivå 

• Illustrasjonsplaner til reguleringsplan 

• Landskapsanalyser 

• Visuelle veiledere 

Kompetanse/kvalifikasjoner:  

• Landskapsarkitekt med mastergrad innen landskapsarkitektur, helst med min. 3 års erfaring 

• Interesse for konseptutvikling 



• Initiativrik, nytenkende og kreativ 

• Gode formgivnings- og visuelle framstillingsevner 

• Gode datakunnskaper er en fordel (AutoCAD, Adobe CS6, 3D-visualisering) 

Arealplanlegger 
Arbeidsoppgaver: 

• Utføring av planfaglig arbeid i henhold til plan- og bygningsloven fra overordnet planlegging via 

analyser/ utredninger (KU/ROS) til detaljregulering 

• En stor del av arbeidsoppgavene vil være å kjøre planprosesser mot kommunen 

• Konseptutvikling og mulighetsvurdering av potensielle utbyggingsområder 

Kompetanse/kvalifikasjoner:  

• Mastergrad eller tilsvarende innen samfunns- og arealplanlegging 

• Kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende planprosesser 

• Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid, samt god evne til å kommunisere både 

muntlig og skriftlig 

• Erfaring fra prosjektarbeid og gjennomføringsoppgaver 

• Initiativrik, nytenkende og kreativ 

• Gode formgivnings- og visuelle framstillingsevner 

• Gode datakunnskaper er en fordel 

Hva kan vi tilby 
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver 

• Opplæring i et kompetent og erfarent fagmiljø 

• Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer  

• Lyse og trivelige lokaler  

• Mulighet for å forme og utvikle egen arbeidsplass 

• Mulighet for medeierskap 

• Kursing og utviklingsmuligheter 

• God lønn, pensjons- og forsikringsordning 

• Fleksitid, fri jul og påske med lønn 

• Gratis parkering og mobiltelefon 

Spørsmål om stillingene og søknad med CV kan sendes til:  

Neil van Est - tlf: 481 79 981/e-post: neil@selberg.no (landskap) 

Siv Minna Aastorp - tlf: 918 21 734/e-post: siv@selberg.no (plan) 

Søknadsfrist: 16. mai 2014. 

Sted: Trondheim 


