Jeg er nysgerrig
... hvad gør jeg nu?

Gode jobmuligheder for
arkitekter i Norge

Kontaktoplysninger:
www.arkitektforeningen.dk
www.arkitektforbundet.dk
www.afag.no
www.nal.no
Find jobopslag på:
www.arkitektforbundet.dk
https://tjenester.nav.no/stillinger/forside
http://www.arkitektnytt.no/stillinger
Praktisk information om at bo og arbejde i Norge:
www.udi.no
www.norden.org
www.nav.no

Mange nyuddannede arkitekter kan trodse den høje ledighed i Danmark
ved at søge arkitektjob i Norge. Nyuddannede danske arkitekter er værdsatte og kan
bidrage til projekterne med de kompetencer, de har lært på studiet. Det er muligt at
komme i kontakt med andre arkitekter bosat i Norge gennem Arkitektforbundets og
Akademisk Arkitektforenings netværk.
Akademisk Arkitektforening har en mentorordning, som du kan benytte
forud for, eller i forbindelse med, et ophold i Norge. Se efter norske arkitektjob
på: www.arkitektforbundet.dk. Websitet formidler danske, norske og svenske
arkitektjob.
Se også Arkitektforbundets Facebookgruppe.

FAQ – Jamen, hvordan med…?
Få din første arkitekterfaring i Norge

Sprog

Hele Norden rundt
Efter halvanden måneds intensiv jobsøgning i Danmark uden resultat, søgte
Stine, som nyuddannet, job i Norge. Her blev hun ansat hos 4B Arkitekter i

Løn

Oslo. Siden fik Stine job i Sverige og i dag er hun tilbage i Danmark, hvor hun
nu arbejder på tegnestuen Danielsen Architecture.
Giv dit faglige selvværd et løft
”Jeg har aldrig oplevet noget så frustrerende som at være ledig. Jeg følte, jeg gik
i stå og så slet ikke mig selv som en god arkitekt”. Turen til Norge og Sverige gav

ved, hvordan en bygning er skruet sammen”.
Udnyt din situation som nyuddannet
”I krisetider er det vigtigt at spille sine kort rigtigt. Og som nyuddannet, kan du

Du skal som hovedregel betale norsk skat, som er på ca.
28 %. og socialafgift på 7,8 % af de første 509.600 NOK og
dernæst en topskat på 9 %. Mere information på http://www.
skatteetaten. no/en/International-pages/

Pension

Du optjener norsk pension, som du senere kan få udbetalt i
Danmark. De fleste norske arbejdsgivere har pligt til at have
en ”Obligatorisk Tjenestepension” for deres ansatte.

Efterløn

Din efterløn afhænger af din alder, og om du betaler
efterlønskontingent, når du kommer tilbage til Danmark– tal
med din a-kasse om reglerne!

udnytte danske arkitekters høje kurs i udlandet. De færreste er bundet af hus og
andre økonomiske forpligtigelser. Det var den situation, jeg udnyttede, da jeg
for 3 år siden søgte job i Norge.”

Fotograf: Per Rehfeldt

CV Stine Tang Jensen
2013: Ansat som arkitekt hos Danielsen Architecture i København
2011: Ansat som arkitekt hos Horisont Arkitekter i Malmø, Sverige
2010: Ansat som arkitekt hos 4B arkitekter i Oslo
2010: Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København
Arbejdsopgaver:
Præsentationstegninger, facadeudvikling, byplananalyse,
kvalitetssikring, områdeanalyser, visualiseringer, animationer og
detail-og BIMprojektering, idé- og konceptudvikling og konkurrencer.

Lønnen er højere i Norge end i Danmark, især i Osloområdet. En nyuddannet arkitekt får typisk ca. 460-475.000
NOK om året. Kontakt Arkitekternes Fagforbund i
Norge (AFAG), når du skal forhandle.

Skatteforhold

Stine det faglige selvværd, som hun havde behov for. ”I dag ved jeg, at jeg er en
dygtig arkitekt: Jeg kan tegne streger, som bliver bygget, jeg kan projektere og

Du kan sende dit CV og din ansøgning på dansk . Du vil
hurtigt komme til at kende de små sprogforskelle mellem
dansk og norsk. Nogle virksomheder arbejder måske på
engelsk – kontakt arbejdsgiveren, hvis du er i tvivl.

Dagpenge

Når du arbejder og betaler skat i Norge er du omfattet af
den norske socialsikring, der svarer til vores a-kasser. Du
kan overføre din anciennitet fra det norske arbejdsmarked
til din danske a-kasse, hvis du flytter tilbage. Læs mere på
www.nav.no om kravene i Norge.

Bolig

Som udlænding kan du frit købe og leje boliger i Norge,
du skal dog være opmærksom på evt. bopælspligt. Mange
boliger annonceres på www.finn.no

Fagforening

Arkitektforbundet og AFAG (norsk fagforening) har en
samarbejdsaftale og hjælper hinandens medlemmer. Man
kan bl.a. få hjælp til lønindplacering i forbindelse med
kontraktindgåelse. Der er erfaring for, at danske arkitekter
får højere løn, hvis de har været i kontakt med AFAG inden
kontraktindgåelsen.

