PRAKTIKANTER
Forårssemestret 2022
Bygningskonstruktører & anlægs-, bygningsingeniører

DU ØNSKER:

LÆRING DER GØR EN FORSKEL

En høj grad af

Er du klar til at få erfaring og prøve dig selv af i en rar

selvstændighed

atmosfære, hvor vi vægter kompetencer og fagligt niveau, god
stemning og ansvar højt?

Sparring, støtte og
udvikling i samarbejde
med vores byggeledere samt fast kontaktperson

Som praktikant bliver du en del af vores projektteam på lige fod
med vores byggeledere, for vi lægger vægt på, at du bliver
udfordret og får lov til at prøve dig selv af. Vi tilbyder lønnet
praktik indenfor bygnings-, og anlægsingeniør og
konstruktøruddannelsen.

Mulighed for at deltage i

Vi ansætter ofte vores praktikanter og tilbyder vide rammer:

besigtelser, beregning,

Se videoen om Michael, der gik fra praktikant til leder af

dialog med kunder,

serviceområdet. LINK

planlægning og
gennemførelse af bygge-,

Wolff Svendsen har over 50 års erfaring i branchen og baserer

eller anlægsprojekt

arbejdet på god dialog og langvarige partnerskaber indenfor

sammen med

entreprise, renovering, service og boligselskaber.

byggeledere /projektchef
Bliv en del af teamet:
Send en ansøgning til sga@wolff-svendsen.dk eller ring på

Arbejdsmiljø med fokus
på god tone og respekt

22 27 85 88
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Som praktikant bliver du en del af vores projektteam på lige
fod med vores byggeledere, for vi lægger vægt på, at du
bliver udfordret og er med til at sætte præg på din praktik.
Vi tilbyder praktik indenfor bygnings-, og anlægsingeniør samt
konstruktøruddannelsen, og vores rammer er vide:

Mulighed for at deltage i

Se videoen om Michael Trøstrup, der gik fra praktikant til leder

besigtelser, beregning,

af serviceområdet: https://youtu.be/hlC1SauoE-o
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