
- Vi gir deg vårt bi-Drag til dine planer - 

VI SØKER 

• ARKITEKT 

• PLANLEGGER 
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS ble stiftet i 2006. Firmaet har 
hovedkontor på Byremo i Audnedal Kommune. Firmaet har i dag 10 
ansatte medarbeidere innen fagfeltene arkitektur, plan, brannteknikk 
og konstruksjon. En stor variasjon i type prosjekter preger Drag 
Arkitektur og Byggteknikk AS sin referanseliste.  
Innenfor de ulike prosjektene har våre ansvarsområder i hovedsak vært: 
Arkitekturprosjektering (ARK), Planarbeid (Reguleringsplaner), 
Søknadsarbeider (SØK), Detaljprosjektering, bygningsfysikk, 
Konstruksjonssikkerhet (RIB), Brannprosjektering (RIBR), Byggesøknader, 
Uavhengig kontroll, Internkontrollsystemer og 3D Visualiseringer. 

Bred erfaring og mangfoldig kunnskap er en styrke i vår samlede 
kapasitet. Vi legger vekt på en helhetlig planlegging og prosjektering av 
prosjekter vi arbeider med, eksempelvis områdets kvaliteter, bærende 
ide, visuell utforming, konstruksjon og materialbruk. Drag arkitektur og 
Byggteknikk AS har oppdrag for både profesjonelle utbyggere, 
entreprenører, byggmestere, private og offentlige byggherrer. 

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS ønsker å styrke vår kapasitet og 
kompetanse innenfor arkitektur og arealplanlegging. Vi søker i 
utgangspunktet etter èn erfaren arkitekt og èn erfaren arealplanlegger 
som viser engasjement og vil bidra til å videreutvikle vår arkitekt og 
plangruppe som i dag består av 4 fagpersoner. 

Arkitekt: I stillingen vil du jobbe med varierte arbeidsoppgaver og det er 
ønskelig at søker har erfaring med tegning og prosjektering i BiM, 
fortrinnsvis med bruk av Archi-Cad. Det er fordelaktig med erfaring innen 
mulighetsstudier, arbeidstegninger og rådgivning i byggefase. 

Primære arbeidsoppgaver: 
• Lede arkitekturprosesser og tilhørende arbeider 
• Utføre arkitekt og tegneoppdrag 
Utdanning: Arkitekt / Siv-Ark / annen relevant utdannelse 
Praksis: Arkitekt 
Arbeidssted: Byremo (Vest-Agder) 
Type stilling: Fast stilling, 100% 
Søknadsfrist: 01.02.2019 
 

Planlegger: I stillingen vil du jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Søker 
bør ha erfaring med prosessene i planarbeid og utarbeidelse av 
reguleringsplandokumenter. Det er fordelaktig med erfaring innen 
utarbeidelse av digitale plankart i SOSI format, men dette er ikke 
avgjørende for ansettelse.  

Utdanning: Ingeniør / Arkitekt/ annen relevant utdannelse 
Praksis: Arealplanlegger 
Arbeidssted: Byremo, Åseral, Lyngdal  
Type stilling: Fast stilling, 100%  
Søknadsfrist: 01.02.2019 

Begge søknader sendes: 
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS 
Loneveien 1 
4529 BYREMO 

Ta kontakt med Jan Stangvik for mer 
informasjon på telefon 940 21 723 

eller e-post: jan.stangvik@dragark.no 


