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Vil du være med til at skabe fremtidens urbane landskaber? Cobe søger landskabsarki-
tekter med kærlighed til byen  

Cobe har travlt i ind- og udland med landskabs- og byudviklingsprojekter i både stor og lille 
skala. Vi arbejder tværfagligt med byplanlægning, arkitektur og landskabsarkitektur, hvor ska-
laer og fagligheder blandes for at skabe helhed mellem bygning og landskab og det bedste 
udgangspunkt for udviklingen af vores byer. Vi udfordrer rammerne og nytænker funktioner 
for at opnå stærke konceptuelle og bæredygtige løsninger. Vi søger to landskabsarkitekter 
med henholdsvis projekteringserfaring og byplanlægningserfaring. 

Vi søger en projekterende landskabsarkitekt med følgende kompetencer og erfaringer: 

• Minimum 4 års erfaring fra landskabsarkitekt-/arkitektfirma eller anden rådgivningsvirk-
somhed.

• Indgående kendskab og erfaring med projektering i alle skalaer med fokus på de senere 
faser. 

• Forstår den enkelte detaljes indflydelse på det samlede arkitektoniske indtryk.
• Taler og forstår dansk til et vist niveau - for at kunne indgå i de komplekse processer og 

kommunikation, der knytter sig til fagfeltet i Danmark. 
• Mestrer AutoCAD og Land4.
• Hjemmevant i Adobe Indesign og Adobe Illustrator. 
• Erfaring med landskabsarbejde i 3D er et plus, gerne i Rhino eller Revit.

Dine væsentligste opgaver bliver sammen med Cobes dedikerede team, at deltage i udvikling, 
skitsering, projektering, detaljering og kommunikation af Cobes byrums- og landskabsprojek-
ter i Danmark og udlandet. 

Derudover søger vi en landskabsarkitekt med erfaring indenfor byplanlægning og byrumsde-
sign med følgende kompetencer og erfaringer: 

• Uddannet arkitekt, landskabsarkitekt e.l.
• Lyst til og flair for at skitsere, konceptualisere og designe byrum, gader og stræder i alle 

skalaer. 
• Minimum et par års erfaring fra landskabsarkitekt-/arkitektfirma eller anden rådgivnings-

virksomhed. 
• Forståelse for og viden om de basale krav, der ligger til grund for byrums og infrastruktu-

rens funktionalitet og design: flow, trafik, tilgængelighed, brand mm. 
• Taler og forstår dansk til et vist niveau for at kunne indgå i de komplekse processer og 

kommunikation, der knytter sig til fagfeltet i Danmark. 
• Erfaring med Rhinoceros i 2D og 3D. 
• Erfaring med Autocad.
• Hjemmevant i Adobe Indesign og Adobe Illustrator. 

Din vigtigste opgave - på den korte bane - bliver at indgå i Cobes team af dedikerede plan-
læggere og landskabsarkitekter, der pt. arbejder med nogle af de mest interessante og inno-
vative byplanlægningsprojekter i Danmark, herunder Jernbanebyen, Nordhavn og Vridsløselille 
Fængelsgrund. På længere sigt vil du indgå i Cobes team af 12 landskabsarkitekter, hvor der 
arbejdes med en lang række forskelligartede landskabsprojekter. 

For begge jobs gælder det, at vi tilbyder et job med gode ansættelsesforhold i et dynamisk og 
uformelt miljø, hvor du samarbejder med kompetente og specialiserede kollegaer. Vi arbejder 
målrettet mod at skabe høj kvalitet og faglig stolthed, og vi udvikler os alle, individuelt og som 
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virksomhed, i denne proces. Har du lyst til at være en del af dette, så send os en ansøgning 
hurtigst muligt. 
 
Om ansøgningen 
Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Samtaler afholdes løbende. Vi ser frem til at 
modtage din ansøgning inkl. CV og portfolio med eksempler på dit arbejde.  
 
Du er velkommen til at kontakte Cobe på tlf. +45 3254 4300, skulle du have nogle spørgsmål i 
forbindelse med ansøgningen. Ansøgningen sendes til job@cobe.dk med emnet ”Landskabs-
arkitekt”.
 
Om Cobe
Cobe er et arkitektfirma dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. Cobe be-
skæftiger ca. 130 dedikerede arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter og bygningskon-
struktører. I dette faglige fællesskab udvikler Cobe specifikke, nyskabende løsninger, der altid
tager udgangspunkt i hvert steds særlige potentiale, med en ambition om at skabe rammer, 
der aktivt bidrager til et ekstraordinært hverdagsliv. Cobe har i de seneste år markeret sig 
med en række prisvindende projekter i ind- og udland. Indenfor byudvikling kan bl.a. nævnes 
projekter som Nordhavn i København, Bella Kvarter i Ørestad, Deutzer Hafen i Køln og arbej-
der netop nu på aktuelle projekter som Jernbanebyen i København og Vridsløselille Fængels-
grund i Albertslund. 


