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AART ARCHITECTS
BYG

DANSK

PRAKTIK

Arkitektur handler om mere og andet end at forskønne. Det handler om at skabe bygninger og byrum med
potentialet til at forandre og forbedre, hvordan vi bor, lærer og arbejder og alt det ind imellem. Derfor taler
vi om muligheder før form – ja tilmed om muligheder før løsninger. For det er med evnen til at se det skjulte
potentiale i hvert enkelt projekt, at vi gør en forskel for vores kunder og for samfundet i bred forstand. Vi er
derfor drevet af viljen til at indleve os i vores kunders verden, udforske og udfordre den, så vi sammen kan
skabe en verden af muligheder for at leve sundere, smartere og mere sammenhængende liv.
Fra vores kontorer i Aarhus, København og Oslo bidrager vi til udviklingen af mere end én million kvadratmeter
i Norden, og gennem årene har vi vakt interesse langt ud over de nordiske lande. Vi har skabt bygninger og
byrum, som er blevet hædret verden over, ikke alene for deres æstetiske kvaliteter, men særligt deres evne til
at skabe muligheder ud over det forventede – fra Vannkanten i Stavanger kåret til verdens bedste boligbyggeri
af World Architecture News til Musholm i Korsør kåret til et af verdens mest innovative sportsbyggerier af Den
Internationale Olympiske Komite.
AART architects blev etableret i 2000 af Anders Strange, Torben Skovbjerg Larsen og Anders Tyrrestrup.
Med fem gazellekåringer og nomineringer til både Årets Ejerleder og EY Entrepreneur of the Year har vi
siden blandet os med den danske vækstelite. Vi er vokset til 150 medarbejdere fordelt på kontorer i Aarhus,
København og Oslo, og vores partnergruppe er vokset tilsvarende, så den i dag inkluderer en række
associerede partnere. I det daglige og strategiske arbejde støttes partnergruppen af nøglepersoner med
ansvar for drift, økonomi, HR, kommunikation, forretningsudvikling og konceptudvikling – det hele med sigte
på at skabe en åben og effektiv organisation.
Læs mere på aart.dk

JOBOPSLAG
Konstruktørpraktikant
Se vores praktikopslag her

ADSBØLL ENTREPRISE A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

Adsbøll er en traditionsrig og innovativ entreprenørvirksomhed med mangeårig erfaring, stiftet i 1972 af Ove
Adsbøll. Vores styrke ligger i at tilpasse vores byggerier, til vores kunders langsigtede behov. Derved kan vi
videreføre det positive omdømme vi har opbygget igennem flere generationer.
Som autoriseret entreprenør er ingen opgave for lille eller for stor for os. Vi er altid konstruktive, og vores
medarbejdere har omfattende erfaring indenfor alt fra småreparationer hos private, til større boligbyggerier
med flere hundrede lejligheder.
Vi har landsdækkende entreprise- og renoveringsafdelinger samt en regional serviceafdeling indenfor kloakog murerarbejde, som alle beskæftiger sig med kvalitetsbyggeri til virksomheder, investorer og privatpersoner.
Læs mere på ads.dk

JOBOPSLAG
Se alle vores praktikopslag på ads.dk/job

ADSERBALLE & KNUDSEN A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

STUDIEJOB

FULDTIDSJOB

Bygbarhed er den vigtigste kvalitet i enhver byggesag, og vores højt specialiserede medarbejdere sikrer,
at ambitiøse projekter rejser sig fra papir og model til at stå på byggegrunden i stål, glas og beton – og
som en af de første entreprenører i Danmark opfører vi i disse år også en række store projekter i massive
træelementer (CLT).
Vi sikrer bygbarhed ved at tage ansvar for de komplekse processer, der præger enhver byggesag. Vores
fornemmeste opgave er at skabe et fælles fundament i byggeorganisationen og finde løsninger, der kommer
alle interessenter til gode. Vi er ikke bange for at skride til handling, og vi læner os aldrig tilbage og overlader
ansvaret til andre aktører. Det er sådan, vi skaber fremdrift, kommer frem til gode løsninger og sikrer, at vi
behandler hinanden ordentligt. Det er opskriften på en god byggeproces. Det er opskriften på bygherres
succes. Alle projekter er forskellige, og derfor er vi konstant nødt til at kombinere erfaring med modet til at
tænke nyt og projektspecifikt.

ARCHI BRAINS
BYG

DANSK

STUDIEJOB

Archi Brains er et talentprogram for konstruktør-, ingeniør –og arkitektstuderende. Et program der er
designet til at talentudvikle og imødekomme byggebranchens stigende behov for byggetekniske og digitale
kompetencer.
Programmet indeholder både praktiske og faglige aktiviteter, hvilket betyder for de studerende, at de kan
prøve kræfter med virkelige projekter fra byggebranchen, (og på den måde overføre teori til praksis) samtidig
med at de kan specialisere sig indenfor brugen af teknologi og digitale værktøjer.
For virksomhederne betyder det, at man får afdækket et behov for projekthjælp, sideløbende med at man
automatisk bliver opdateret med ny viden om det digitale byggeri med henblik på evt. at skabe en kommende
medarbejder.
Læs mere på archibrains.dk

Innovation og vovemod betyder, at vi fører an i udviklingen af vores fag, og vi skaber nye, mere omkostningseffektive og bedre tekniske løsninger til glæde for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil være markedets
mest attraktive samarbejdspartner, og derfor udvikler vi konstant vores spidskompetencer – uanset om det
gælder materialevalg, metoder eller medarbejdere.
Læs mere på aogk.dk

JOBOPSLAG
Praktikanter som bygningskonstruktører
Se vores praktikopslag her

JOBOPSLAG
Bygningskonstruktør
Se her

CASA A/S
BYG

DANSK

CBRE A/S
PRAKTIK

BYG

DANSK

PRAKTIK

CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom.
Vores virksomhed har landsdækkende aktiviteter og en årlig omsætning på omkring DKK 2,0 mia. og er med
en ambitiøs strategi i fortsat høj vækst.

CBRE Danmark A/S hører under CBRE Group Inc. med hovedkontor i Los Angeles. Virksomheden er noteret
på New York Stock Exchange og er et Fortune 500 selskab med over 500 kontorer i mere end 100 lande og
med mere end 75.000 medarbejdere

I CASA arbejder vi for at skabe de optimale rammer for liv og interaktion mellem mennesker. Vi udvikler,
opfører og renoverer alle former for byggeri, der møder tidens og menneskers behov. Vi skaber muligheder
og udfordrer forventninger. Og vi tænker hele byrummet ind, når vi bygger nyt. Hos os kommer mennesker
før mursten – i alt hvad vi laver. Vi har kompetencer til det komplekse og store ambitioner, men ingen spidse
albuer. Vores organisation er flad, indflydelsen er høj, og tonen er uformel. Vi tror på, at selv de sværeste
udfordringer løses i dialog og samarbejde – og med en god portion vedholdenhed. Foruden høj faglighed
bygger de drivende kræfter i CASA på synlighed, tillid, ordentlighed og respekt og et godt købmandskab.

CBRE Danmark A/S består af ca. 100 medarbejdere, som yder professionel rådgivning inden for salg, køb,
udlejning, vurdering, rådgivning og administration af erhvervsejendomme.
CBRE er en virksomhed i stor vækst og med et højt ambitionsniveau, og vi sætter en ære i altid at levere
arbejde af høj kvalitet. Vi arbejder i et internationalt miljø med en uformel omgangstone, og vi respekterer
hinandens faglighed og forskellighed, ligesom vi lægger stor vægt på den enkeltes faglige udvikling.
Læs mere på cbre.dk

CASA har afdelinger i Horsens og København.
Læs mere på casa-as.dk

JOBOPSLAG
Se vores praktikopslag på casa-as.dk/praktikplads

JOBOPSLAG
Praktik (Bygningskonstruktør)
Se her

C.F. MØLLER
BUILD

DANSK

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
ENGLISH

INTERNSHIP

BYG

DANSK

PRAKTIK

C.F. Møller Architects is one of Scandinavia’s leading architectural firms, with 90 years of award-winning work
in the Nordic region and worldwide

Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med ca. 700 medarbejdere fordelt på fire
lokationer - Ringsted, Glostrup, Aarhus og Aalborg.

Every day we create architectural quality based on innovation, experience and Nordic values. This assures
sustainable and aesthetic solutions with lasting value for clients, occupants and society.

Renovering og nybyggeri
Enemærke & Petersen er markedsledende indenfor renovering af almene boliger og har desuden omfattende
erfaring med renovering af bl.a. skoler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger. Vi udfører nybyggeri
af bl.a. offentlige institutioner og erhverv og har stærke referencer på restaureringsprojekter. Vores
håndværkerserviceforretning, E&P service, udfører drift og vedligeholdelsesopgaver for bl.a. erhvervskunder.

A unique design approach
Our design solutions are methodically and holistically created following a rigorous analysis of the local
context. We look to set new global standards by fostering a design approach which uniquely integrates urban
planning, landscape, architecture and design of specific building components.
We regard environmental concerns, resource-consciousness, healthy project finances, social responsibility
and good craftsmanship as essential elements of our work. This ethos is fundamental to all our projects, a
thread which runs from master planning to detail design.

Byggebranchens sociale entreprenør
Vi har igennem de sidste 40 år udviklet et stærkt forankret socialt engagement, der spænder lige fra at
ansætte arbejdsløse beboere på vores boligrenoveringsprojekter til at støtte kommende håndværkere i
Tanzania. Vi har fået en række anerkendelser for det sociale arbejde – bl.a. for vores integrationsindsats,
seniorpolitik og indsatsen for at få unge i arbejde.

Since our founding in Denmark in 1924, we have contributed significantly to the development of welfare
societies in Scandinavia and the rest of the world. We are continuously recognised and awarded
internationally for setting new architectural standards, due to our strong focus on the functional, artistic and
social value of architecture.

Medarbejderne driver social indsats
Helt tilbage fra Enemærke & Petersens grundlæggelse i 1975 har medarbejderne drevet den sociale indsats.
Medarbejderne gennemførte projekter i socialt udsatte områder – og blev inspireret til at gøre en forskel. Det
sociale hensyn lever derfor i hjertet af Enemærke & Petersen, som en integreret del af kulturen.

Today C.F. Møller has app. 330 employees. Our head office is in Aarhus, Denmark and we have branches in
Copenhagen, Aalborg, Oslo, Stockholm and London.

Læs mere på eogp.dk

Read more at cfmoller.com

JOBOPSLAG

AVAILABLE POSITIONS
Internship (Architectural Technology and Construction Management)
See here

Praktik (konstruktør/ingeniør)
Se her

ERIK ARKITEKTER
BYG

DANSK

PRAKTIK

Vi er i dag en af de største og ældste arkitektvirksomheder i Danmark med 150 medarbejdere og rødder
tilbage til 1930 og vi har gennem årene opbygget en solid erfaring med arkitekt- og bygherrerådgivning inden
for alle varianter af nybyggeri, renovering, kulturarv, indretning og adfærd.
ERIK arkitekter er en projektorganisation med en fagansvarlig partner eller ledende medarbejder for hver af
virksomhedens forretningsområder, som garant for den faglige kvalitet i samtlige projekter. Vi har vores egen
projektlederuddannelse for ledende arkitekter og bygningskonstruktører, hvor vi sikrer en konsekvent og
kvalificeret projektledelse på tværs af hele organisationen. Projektlederen er ansvarlig for rådgivningen af det
enkelte projekt gennem hele projektforløbet. Projektlederen har endvidere den personlige kontakt til bygherren
og har ansvaret for kvalitetssikringen via vores KS-system (kan rekvireres). Med denne organisering sikrer vi
både høj faglighed og projektets forløbende proces.

EXACT SEARCH
BYG

DANSK

FULDTIDSJOB

PRAKTIK

Hos EXACTsearch finder du præcis, effektiv og fleksibel rekruttering af ingeniører og specialister til den
rådgivende ingeniørbranche, inden for byggeri og maskinteknik.
Tanken bag EXACTsearch er, at være et kandidatdrevet rekrutteringsbureau, som tør sætte kandidaternes
behov i centrum af vores forretningsplan. Det betyder at vi afsætter ressourcer til rådgivning og coaching –
uden beregning.
Læs mere på exactsearch.dk

JOBOPSLAG
Se de ledige stillinger på exactsearch.dk/jobportal

Vi er i tæt dialog med bygherren, så vi sikrer den bedste løsning ud fra æstetik, bygbarhed, økonomi og
kvalitet. Vi har en grundlæggende forståelse for menneskets behov og har fokus på skala, funktionalitet
og proportioner – uanset om brugeren er en beboer i et boligbyggeri eller en medarbejder i et åbent
kontorlandskab, så vores løsning understøtter bygherren i at nå sine mål.
Vi er stærkt forankret i vores netværk og lokale markeder med lange relationer i ryggen. Vi er nysgerrige,
uformelle, tæt på og altid i øjenhøjde – med hinanden, med vores samarbejdspartnere og med vores kunder.
Derfor er vi på fornavn – ERIK.
Læs mere på erik.dk

JOBOPSLAG
Praktik (bygningskontruktør)
Se her

GAIHEDE A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

Gaihede er specialist i renovering. Vi er en rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, der primært arbejder i
hovedstadsområdet med vedligeholdelse, restaurering, renovering og udvikling af byggeri. Virksomheden har
eksisteret i 16 år.

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
BYG

DANSK

PRAKTIK

Gottlieb Paludan Architects tegner stationer, broer, tekniske anlæg og erhvervsbyggeri. Vi arbejder i alle
skalaer med planlægning, by-, landskabs-, og bygningsdesign.
Detaljer og præcision er nøgleord og materialer og stoflighed er i højsædet.

Gaihedes største kundegruppe er ejer- og andelsforeninger – derefter kommer almene boligorganisationer,
offentlige bygherrer, ejendomsinvestorer, samt energi- og forsyningsselskaber.
Læs mere på gaihede.dk

JOBOPSLAG
Praktik
Se her

Læs mere på gottliebpaludan.com

JOBOPSLAG
Praktik
Se her

HK BYG ENTREPRISE A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

STUDIEJOB

JAKON A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og totalentreprise på
Sjælland. Vi udfører renovering, ombygning og nybyg af bolig- eller erhvervslejemål, men står desuden
også for den løbende håndværksmæssige drift og vedligeholdelse.

Vi bygger på godt håndværk!
Jakon A/S er et af Danmarks største håndværkerfirmaer. Vi udfører alle typer af opgaver inden for total-,
hoved-, stor- og fagentrepriser.

I dag har vi ca. 20 medarbejdere, hvoraf størstedelen beskæftiger sig med de forskellige byggeprojekter og
serviceopgaver.

Vi bygger på gode håndværksmæssige traditioner og kombinerer dem med moderne ledelsesprincipper,
professionel byggestyring og en højt kvalificeret medarbejderstab.

Læs mere på hk-byg.dk

Vi tror på, at dialog fremmer processen. Derfor giver vi vores medarbejdere kompetencer og bemyndigelse til
at føre denne dialog. Det kan være på byggepladsen, i mødet med kunden, sammen med rådgivere eller over
for andre byggevirksomheder.

JOBOPSLAG
Praktik
Studiemedhjælper
Se her

Vi tror nemlig på, at en flad struktur og en uddelegering af beslutningskompetencen er med til at fremme den
ansvarlighed og det medejerskab, som i sidste ende sikrer det bedste resultat.
“Vi har et godt fællesskab – og det er vi stolte af!”
Læs mere på jakon.dk

JOBOPSLAG
Praktik (Bygningsingeniør/-konstruktører)
Se her

JEUDAN
BYG

DANSK

JJW ARKITEKTER
PRAKTIK

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme primært i Storkøbenhavn. Desuden
tilbyder Jeudan et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser.
Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og
tilgængelighed. Koncernen beskæftiger 500 medarbejdere.

BYG

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

Hos JJW ARKITEKTER kalder vi vores arbejdsplads for Værkstedet. Her har vi realiseret drømmen om en
skræddersyet arbejdsplads med højt til loftet. En perfekt base at udvikle og skabe projekterne i. Værkstedet
fik DGNB guld i oktober 2016, som et af de første eksisterende erhvervsbyggeri i Danmark. Se mere her
Med Værkstedet har vi ønsket, at skabe et sted, der afspejler hvem vi er og gerne vil opfattes. Et
funktionelt værksted præget af uhøjtidelighed og fleksibilitet, som opfylder nuværende og fremtidige behov.
Arbejdspladsen er konstrueret med særligt fokus på akustik, indeklima, lys og plads. Desuden er der altid
masser af frisk luft til rådighed på værkstedets store, grønne taghave og terrasse.

Læs mere på jeudan.dk

JOBOPSLAG
Praktik i projektafdelingen
Se her

På Værkstedet er vi kommet tættere på hinanden – både fysisk, fagligt og socialt. Det er blevet lettere at følge
og lade sig inspirere af andres projekter og enklere at få del i hinandens viden. Dermed har vi skabt basis for,
at den essentielle videndeling blandt medarbejderne kan omsættes til virkelighed og gøre os i stand til at leve
op til en målsætning om at skabe nyskabende og bæredygtig arkitektur med brugerne i centrum.
Vores værksted udgør den største del af et samlet Værksted, hvor også mindre virksomheder og selvstændige
i vores netværk har lejet sig ind. Målet med dette er at skabe et tværfagligt og socialt fællesskab under
fælles tag, der sikrer en værdifuld udveksling af viden, kompetencer og netværk. Troen på, at et mangfoldigt
fællesskab skaber værdi, er et fællestræk.
Læs mere på jjw.dk

JOBOPSLAG
Bygningskonstruktør (fultidsjob): Se her
Bygningskonstruktør (praktik): Se her

MANGOR & NAGEL A/S
BYG

DANISH

PRAKTIK

STUDIEJOB

MANGOR & NAGEL A/S
BUILD

ENGLISH

INTERNSHIP

STUDY JOB

Mangor & Nagel er et prisbelønnet dansk arkitektfirma med base i København, Frederikssund, Århus
og Roskilde. Mangor & Nagel blev grundlagt i 1948 og beskæftiger i dag 85 engagerede og dygtige
medarbejdere bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og administrativt
personale. Vi yder rådgivning inden for bygherrerådgivning, koncept- og idéudvikling, design, projektering,
byggeledelse og landskab.

Mangor & Nagel is an award-winning Danish architectural firm based in Copenhagen, Frederikssund, Aarhus
and Roskilde. Mangor & Nagel was founded in 1948 and today has 85 committed and talented employees
consisting of architects, landscape architects, constructing engineers and administrative staff. We offer
consultancy in building ownership, concept development and ideation, design, projecting, construction
management and landscaping.

Inspirerende samskabelse
Vi tror på, at det er essentielt at udvikle projekterne sammen, både internt i virksomheden og eksternt med
kunder og samarbejdspartnere. I daglig tale kaldet inspirerende samskabelse.

Inspiring co-creation
We believe that cooperation on projects is essential, within the company as well as externally with clients
and business partners. - also referred to as inspiring co-creation.

Fornyende arkitektur med afsæt i traditionerne
Mangor & Nagel arbejder mod et ideal om en lødig arkitektur, der med afsæt i traditionen og i dialog med
sin kontekst kan forny og udvikle bygningskunsten. Vores arv er den solide lokale byggeskik og de gode
håndværksmæssige traditioner. Vores mål er at fortolke og forny dette i samspil med globale strømninger.
Vi skaber helheder, hvor program, byggeøkonomi og global ansvarlighed går hånd i hånd. Vi arbejder
målrettet på at integrere social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed som et centralt afsæt i alle typer
af opgaver.

Innovative architecture based on traditions
Mangor & Nagel’s vision is to create fine architecture based on tradition while renewing and developing the
art of building. Our heritage is solid local building practices and good traditional craftsmanship. Our goal is
to interpret and renew this in interaction with global currents. We create cohesion in which planning, finances
and global awareness walk hand in hand. We work hard to integrate social, economic and environmental
sustainability as the key in all types of tasks.
Read more at mangornagel.dk

Læs mere på mangornagel.dk

JOBOPSLAG
Praktik (Bygningskonstruktør)
Se alle vores ledige stillinger på mangornagel.dk/ledige-stillinger

AVAILABLE POSITIONS
Internship (Architectural Technology and Construction Management): See here
See all our job openings at mangornagel.dk/ledige-stillinger

M.J.ERIKSSON A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

Stærke kompetencer understøttes af stor maskinpark
M.J. Eriksson er blandt Danmarks største jord- og anlægsentreprenør og beskæftiger i dag flere end 600
medarbejdere (heraf ca. 20 elever og lærlinge) med fagspecifikke kom-petencer til håndtering af alle typer
anlægsopgaver.
Vores medarbejdere besidder solide erfaringer som understøttes af en meget stor og moderne maskinpark
med flere end 450 entreprenørmaskiner på bælter eller gummihjul, mobilkraner og jernbanemaskinel og andet
specialudstyr.
Vi udfører vej- og jernbaneanlæg, byggemodning og belægning, kloak-, afvanding og for-syningsledninger,
beton- og brokonstruktioner, skybrudssikring og grundvandssænkning, fundering og vandbygning,
havnekonstruktioner og kystsikring samt beslægtede opgaver.
M.J. Eriksson er grundlagt i 1945, og vores mere end 70 års erfaring med udførelse af anlægsopgaver
er fundamentet til efterlevelsen af vores målsætning om, at imøde-komme det stigende behov for
implementering af anlægsopgaver af alle typer i både Danmark og i det nære udland.
Vi har i hvert af de seneste fire år haft en omsætning på over 2 mia. kr. med en solid soliditets- og
likviditetsgrad, og er noteret med
Læs mere på mjeriksson.dk

JOBOPSLAG
Landmåler til anlægsopgaver på Fyn
Se her

MOE A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

MOE har eksisteret i snart 90 år og er blandt de førende rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark med
over 800 medarbejdere fordelt på landsdækkende kontorer og datterselskaber i Norge og Filippinerne. Vores
rådgivning spænder over et bredt felt af kompetencer inden for Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur.
Vi vil have engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der gerne tager nye udfordringer op og har
fokus på videndeling, da tværfaglighed er en vigtig del af vores styrke. Du kan til gengæld forvente dygtige
kollegaer, faglig udvikling og spændende projekter. Vi har en åben og flad organisationsstruktur, der giver
korte beslutningsveje fra idé til handling, og vores medarbejdere får både ansvar og plads til at udfolde sig.
Hos MOE er vi med til at sætte nye standarder, hvad enten det gælder udvikling af Danmarks infrastruktur
eller en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer. Vi skaber bygninger til mennesker, hvor komfort og
indeklima er i højsædet, og vi har været med til at gøre kreative idéer til virkelighed på ikonbyggerier som Den
Sorte Diamant, Den Blå Planet og Amager Bakke.
Læs mere på moe.dk

JOBOPSLAG
Praktik (Byggeleder): Se her
Praktik (Bygningskonstruktør): Se her

NCC DANMARK A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

I NCC er du med til at udvikle morgendagens byggebranche. Du bliver en del af en virksomhed, der tør
udfordre gængse normer og løsninger. Vi udvikler totalløsninger, hvor vi trækker på vores faglige eksperter
inden for en bred vifte af faglige områder. Som medarbejder i NCC har du et alsidigt, spændende og
udfordrende job.
Vi beskæftiger os med mange forskellige typer opgaver. Det handler bl.a. om styring, ledelse og projektering.
Og om salg, 3D-modellering, tilbudsgivning, projektudvikling og rådgivning.
NCC satser stort på VDC og søger hele tiden efter nye muligheder og metoder inden for området. Vi er aktive
medlemmer af organisationer som buildingSMART i alle de nordiske lande, og vi er brancheledende i at
implementere forskning og udviklingsprojekter inden for digitale byggemetoder.
NCC’s bæredygtighedsarbejde er baseret på en bæredygtighedsramme, som har til formål at bidrage til et
bæredygtigt samfund. Vi driver vores virksomhed på en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig
måde. I NCC tager vi hensyn til nulevende og kommende generationers behov og tager et langsigtet ansvar i
vores daglige arbejde.
Som praktikant hos NCC får du chancen for at tage ansvar og prøve kræfter med virkeligheden. Vi har tillid til
dig, vi respekterer dig og vi lytter. Du styrer tidsplaner og holder øje med økonomien, du sikrer, at kvaliteten
er i orden, du kommunikerer frem og tilbage med fagentreprenører og bygherren, og du er involveret i den
daglige administration.
Læs mere på ncc.dk

JOBOPSLAG
See praktik og andre ledige stillinger her

N.H. HANSEN & SØN A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

Vi vil være den foretrukne entreprenør for kunder, medarbejdere og leverandører i Storkøbenhavn. Med vores
mere end 100 års erfaring som tømrer-, snedker- og entreprenørvirksomhed forener vi traditioner og det gode
håndværk med de sidste nye teknologier – fra de mindste reparationer til de største entrepriser.
Igennem engagerede og motiverede medarbejdere, optimale løsninger og veldrevne byggesager vil vi skabe
en attraktiv entreprenørvirksomhed for vores bygherrer såvel som for vores leverandører.
Igennem engagerede og motiverede medarbejdere, optimale løsninger og veldrevne byggesager vil vi skabe
en attraktiv entreprenørvirksomhed for vores bygherrer såvel som for vores leverandører.
Læs mere på nhh.dk

JOBOPSLAG
Praktik (Bygningskonstruktør)
Se her

PER AARSLEFF A/S

OLE JEPSEN A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

Ole Jepsen A/S er en fleksibel og dynamisk entreprenørvirksomhed, der satser på en ideel kombination af
egenproduktion og samarbejde med erfarne og kompetente underleverandører.
Da Ole Jepsen A/S blev etableret i 2005, var det for at imødekomme efterspørgslen på en
entreprenørvirksomhed, der uanset opgavens størrelse, karakter og kompleksitet forstod at fastholde fokus på
kundens behov, for hvis det ikke er en fordel for vores kunde, er det ikke en fordel for os!
For at imødekomme enhver byggefaglig udfordring har vi sammensat en stab af bygge- og projektledere, der
tæller både ingeniører, bygningskonstruktører og flere med håndværksmæssig baggrund.
Vores projekt- og byggeledere besidder kombinationen af teoretisk og praktisk erfaring med byggeri, der
garanterer en realistisk planlægning. De sikrer, at byggeriet glider og leveres til tiden og ikke mindst, at det
udføres i aftalte kvalitet.
Ole Jepsen A/S har haft egenproduktion siden 2011, der i dag tæller en murerafdeling, en tømrerafdeling og
en serviceafdeling. Siden har vi med gamle dyder som godt købmandskab, dedikerede medarbejdere og
en stram økonomistyring etableret os sikkert i branchen. I dag er vi en solid og velfunderet virksomhed, der
spiller en vigtig rolle i Københavnsområdet og på hele Sjælland.
Vi beskæftiger os med nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse indenfor især:
• Skole-, pleje- og institutionsbyggeri
• Almene familie-, ældre- og ungdomsboliger
• Erhvervsbyggeri
Læs mere på ole-jepsen.dk

JOBOPSLAG
Praktik: Se her
Trainee: Se her

BYG

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en
førende position i Danmark. Vi omsætter for 12 milliarder kroner om året – heraf 29 % i udlandet.
Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres
særlige kompetencer. Vi har fx specialiseret os i havne- og vandbygning, banearbejder, tunnelarbejder,
funderingsarbejder, fjernvarmearbejder, rørrenovering samt udførelse af teknikentrepriser med efterfølgende
drift og service. Hvor der kan opnås synergier, fokuserer vi på at integrere forretningsenhedernes
specialkompetencer på tværs af koncernen til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. For at
effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som er udtrykt i
vores One Company-model.
Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser
og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og
opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede med en række selskaber i Danmark og i udlandet.
Aktiviteterne indeholder en høj grad af industrialisering, hvor det er vores mål vedvarende at effektivisere og
nedbringe de direkte fremstillingsomkostninger. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere.
Læs mere på aarsleff.dk

JOBOPSLAG
Se alle vores praktikopslag her
Se andre ledige stillinger her

PLH ARKITEKTER A/S
BYG

DANSK

PRAKTIK

PLH ARKITEKTER A/S
BUILD

ENGLISH

INTERNSHIP

PLHs opgave er at forbedre rammerne om vores dagligdag. Uanset om vi indretter kontormiljøer, der øger
trivsel og videndeling, eller om vi designer en station, der skal være funktionel, overskuelig og sikker at
opholde sig på – så er vores formål altid at forbedre brugernes livskvalitet.

At PLH, we improve the framework around everyday life. Whether we design workplaces to increase
knowledge sharing and wellbeing, or create functional, safe stations with clear wayfinding – our purpose is
always to improve quality of life when people use space.

PLHs mission er at forbedre livskvalitet med arkitektur – dvs. at vi gennem byggeri og indretning forbedrer
den måde, vi arbejder og lever vores liv på og derved skaber værdi for vores kunder. I hvert eneste projekt
ser vi mulighederne for at skabe positive forandringer, der både kan overraske og overgå forventningerne.
Vores største succesoplevelser er, når vi har afleveret et færdigt projekt, og brugerne overtager bygningen, der
derefter kommer til live som funktionelle og inspirerende rammer.

PLH’s mission is to improve the quality of life through design. That is, through architecture we improve the
way we work and live our lives, and as a result create value for our clients. We see opportunities to create
positive change in every project that can both surprise and exceed expectations. The greatest moments of
our success are when we hand over a building to its future users and it comes alive as functional and inspiring
new spaces.

Gennem 40 år har PLH udviklet nye metoder og processer inden for brugerdrevet design. Med udgangspunkt
i vores kunders identitet og værdisæt bruger vi mange års erfaring til at skabe løsninger af høj arkitektonisk
kvalitet, der samtidig finder balancen mellem sociale, økonomiske og miljømæssigt faktorer. Kun gennem
indgående forståelse af vores kunders behov, kan vi imødekomme de problemstillinger, fremtiden byder netop
dem.

For over 40 years, PLH has developed new processes and methods within user-driven design. Using our
clients’ identity and values as a starting point, we draw on our decades of know-how to create solutions of
the highest architectural quality that find balance between social, economic and environmental factors. It is
through a deep and contextual understanding of our clients’ needs that we are able to address the challenges
facing them in the future.

Læs mere på plh.dk

Read more at plh.dk

JOBOPSLAG

JOBOPSLAG

Se alle vores praktikopslag på plh.dk/karriere

See all internship openings at plh.dk/en/careers

SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS
BUILD

ENGLISH

INTERNSHIP

With 30 years of experience, Schmidt Hammer Lassen Architects is one of Scandinavia’s most recognized
and award-winning architectural practices.
Working out of studios located in Copenhagen, Aarhus and Shanghai, we provide skilled architectural services
all over the world, with a distinguished track record as designers of international high-profile architecture. We
are deeply committed to the Nordic architectural traditions based on democracy, welfare, aesthetics, light,
sustainability and social responsibility. In 2018, Schmidt Hammer Lassen Architects became part of global
architecture and design firm Perkins+Will.
Read more at shl.dk

AVAILABLE POSITIONS
Internship (Architectural technology and Construction Management)
See here

SKALA ARKITEKTER
BYG

DANSK

PRAKTIK

STUDIEJOB

FULDTIDSJOB

SKALA Arkitekter er en full-service arkitektvirksomhed. Med mere end 30 års erfaring i bagagen har vi
solide kompetencer inden for arkitektfaget, som vi bringer i spil, når vi tegner og konstruerer innovative og
velfungerende fysiske rammer.
Vores primære fokus er rettet mod boliger, skoler og institutioner - her har vi konstant fingeren på pulsen.
Med vores brede erfaring på området tør vi godt sige, at vi er blandt landets førende tegnestuer på skole- og
daginstitutionsområdet.
Det handler om mennesker
Når vi bygger nye hjem til mennesker med særlige behov, såsom plejeboliger og ældreboliger, har vi fokus på
at skabe tryghed og på at gøre byggeriet til et rart og sikkert sted at være for de nye beboere.
Det er derfor, vi siger, at arkitektur først og fremmest handler om mennesker.
Med igennem alle faser
Vi er eksperter i arkitektur, design og planlægning og rådgiver i alle faser af et byggeri. Lige fra bygherrerådgivning, procesdesign og brugerinddragelse til projektering, totalrådgivning, byggeledelse efterfølgende
drift- og vedligehold. Bæredygtighed er en naturlig del af vores projekter - derfor er miljørigtige løsninger
integreret, når vi løser opgaver for såvel det private erhvervsliv som boligforeninger og det offentlige.
Vi har kontor i både Horsens og København, og vi løser opgaver over hele landet inden for offentligt og privat
byggeri, nybyggeri, renoveringssager, design, projektudvikling og rådgivning.
Læs mere på skala-ark.dk

JOBOPSLAG
Konstruktørpraktikanter
Se her

ZESO ARCHITECTS
BUILD

DANSK

ENGLISH

ZÜBLIN A/S
INTERNSHIP

ZESO ARCHITECTS is a dynamic and innovative architecture firm with an international profile. ZESO’s vision
is to create a livable physical environment that contributes to the well-being of the individual, community and
society.
ZESO is founded in 2008 that, through its partner group and experienced staff, has more than 20 years’
experience in the building industry with office in Copenhagen and China, collaboration partners in Germany
and Ireland as well as staff from a broad range of countries. ZESO’s staff is highly motivated and dedicated
and their competencies reflect our overall vision to maintain a balanced distribution of building constructors
and architects.
ZESO HIGH FIVE is our holistic working method, which is the foundation for developing and realizing all of our
projects. We focus on ensuring that functionality, aesthetics, constructability, sustainability and economy are
all elements that are considered during the entire process from beginning to the end of a project.
ZESO distributes its work across six segments: LIVING, LEARNING, TRANSFORMATION, CARE,
COMMERCIAL, and CONNECTIVITY which together comprise ZESOs primary areas of focus.
Read more at zeso.dk

AVAILABLE POSITIONS
See all our internship openings her

BUILD

DANSK

PRAKTIK

STUDIEJOB

FULDTIDSJOB

ZÜBLIN A/S er en dansk entreprenørvirksomhed og en del af STRABAG – en af de førende europæiske
teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen. Vi udfører store og ofte spektakulære bygge- og
anlægsprojekter samt betonkonstruktioner og funderingsopgaver med en høj grad af kompleksitet.
Vores arbejde er baseret på engagement og knowhow fra mere end 70.000 medarbejdere i koncernen, der
arbejder i teams og udveksler viden på tværs af landegrænser. Som en del af dette netværk af internationale
enheder tilbyder vi en samlet løsning i højeste kvalitet – fra design og planlægning til udførelse og drift.
Vi tror på, at samarbejde er vejen til succes og arbejder ud fra mottoet TEAMS WORK. Med udgangspunkt
i ZÜBLIN teamconcept indgår vi i forpligtende og tillidsfulde partnerskaber, og gennem tidlig involvering
er vi medvirkende til at udvikle og optimere de projekter, vi udfører. Vi er med fremme i digitaliseringen af
bygge- og anlægsbranchen og har udviklet vores egen planlægningsmetode BIM 5D®, der digitaliserer
og effektiviserer vores planlægnings- og beslutningsprocesser. I ZÜBLINs internationale tekniske division
og kompetencecenter arbejder over 1.700 specialister. Dette team af nogle af Europas bedste ingeniører
i branchen udgør kernen i vores innovative tekniske viden. Sammen med dem sikrer vores danske
medarbejdere, at alle ZÜBLINs kunder og projekter drager fordel af disse massive faglige kompetencer og
den store internationale ekspertise.
Bliv en del af teamet
I ZÜBLIN A/S bliver du en del af et team, hvor vi arbejder tæt sammen for at løse de komplekse opgaver.
Vi har brug for både fagligt specialiserede medarbejdere og praktikere, der kan lede og bevare overblikket,
når det går stærkt. Er du stadig under uddannelse, er der desuden mulighed for at komme i praktik
på vores byggepladser. Vi tilbyder et spændende job med mange udfordringer og gode karriere- og
udviklingsmuligheder – både i Danmark og i udlandet.
Læs mere på zueblin.dk

JOBOPSLAG
Se alle vores praktik- og jobopslag her

ZÜBLIN A/S
BUILD

ENGLISH

HOFFMANN
INTERNSHIP

STUDY JOB

FULL-TIME JOB

BYG

TEKNIK

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

ZÜBLIN A/S is a Danish construction company and part of one of the leading European-based technology
groups in the construction industry. We complete large and often spectacular construction projects together
with civil and ground engineering works that are characterised by a high degree of complexity. Our work is
based on the dedication and know-how of 72,000 employees in the Group who work in teams and exchange
knowledge across borders. We believe that success comes from working together, and our motto is TEAMS
WORK. More than 1,700 specialists work with ZÜBLIN’s international technical division and competence
centre. This team of some of Europe’s finest engineers in the industry forms the core of our innovative
technical knowledge. Together with them, our Danish employees ensure that all ZÜBLIN projects benefit from
our extensive expertise, e.g. by digitising our construction processes and implementing BIM on our projects.

Hoffmanns vision er at bygge en bedre fremtid for menneskers livsudfoldelse. Det endelige mål med alle de
produkter og tjenester, som Hoffmann leverer, er, at de skal kunne opfylde enkeltpersoners behov samtidig
med, at de bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling

International work environment
Our success depends first and foremost on our employee’s skills and commitment, which is why personal
and professional development is important to us. We feel that this is the best way to advance highly qualified
talents, and for you it is a unique possibility to gain experience from an international work environment. At
ZÜBLIN you will be involved in interesting projects as part of a dynamic team and get an opportunity to
develop your personal skills – both locally and abroad.

Mennesker skaber værdier
Vi tror på, at det er mennesker, der skaber værdier. Derfor har vi indrettet os på en måde, hvor medarbejderne
reelt gør en forskel, fx når de byder ind med deres idéer, konkrete og praktiske forslag til nye løsninger og
med hver deres særlige kompetencer.

Challenging trainee positions
By showing trust and respect we give our trainees great responsibility for their own tasks during a challenging
trainee period which can lead to a career at ZÜBLIN. You will have a unique opportunity to test your
theoretical knowledge on some of Denmark’s biggest construction projects, and you will be part of the team
on an equal footing as the other employees.
We look forward to hearing from you, if you wish to kick-start your career at ZÜBLIN.

Vores arbejde bygger på fire grundværdier: professionalisme, redelighed, entusiasme og nytænkende.
Det betyder, at Hoffmann behandler sine leverandører ordentligt, overholder alle forskrifter og love,
kommunikerer klart og utvetydigt, aktivt søger løsninger der skaber værdi for alle parter, er engagerede og
søger at bidrage til glæde og trivsel i hverdagen. Samtidig holder vi vores aftaler, og søger til hver en tid de
bedste løsninger på tværs af faglige, organisatoriske og geografiske grænser.

Vi har skabt en flad organisationsstruktur med klart definerede ansvarsområder. Det betyder, at vi involverer
alle medarbejdere og uddelegerer ansvar, så den enkelte medarbejder kan træffe selvstændige beslutninger.
Når du bygger med os foregår det uformelt, engageret og nærværende i enhver henseende.
Læs mere på hoffmann.dk

JOBOPSLAG
Se alle vores praktik- og jobopslag på hoffmann.dk/karriere

Read more at zueblin.dk

AVAILABLE POSITIONS
See all our internship and job openings her

INGEMAN FISCHER APS
BYG

TEKNIK

DANSK

PRAKTIK

INGEMAN FISCHER APS
BUILD

TECH

ENGLISH

INTERNSHIP

Hos Ingeman Fischer er hverdagen aldrig kedelig! Vi er et dynamisk team af erfarne ingeniører, arkitekter og
konstruktører, der hver dag løber hurtigt for at hjælpe både private og professionelle bygherrer trygt igennem
alle typer bygge- og boligprojekter.

Not one day is the same at Ingeman Fischer! We are a dynamic team of experienced engineers, architects and
constructing architects who each day work fast to help private and professional construction clients safely
through all types of construction and house projects.

Vi er et ungt hus med mange års erfaring fra bygge- og boligområdet. Vi drives af en fælles begejstring for
vores fag og af det fælles fokus: Vi vil kunden det bedste!

We are a young house with many years of experience in the construction and building industry. We are
driven by a shared enthusiasm for our profession and by the common vision: We want what is best for our
customers!

Vi er ambitiøse, når det kommer til proces og resultat - og forandringsparate, når kunder, marked eller
samarbejdspartnere stiller nye krav til os. Denne fleksibilitet skaber den kraftfulde projektering der tager et
holistisk udgangspunkt i opgaven og bygherrens ønsker og behov.
Vi har fokus på kunden, detaljen og det gode håndværk. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere
og har opbygget et bredt netværk gennem mange års erfaring i branchen.
Nærhed i rådgivningen er nøgleordet hos os, der har skabt den tillid der er mellem os og vores kunder i dag.

We are ambitious regarding results and process, and ready for change when customers, market or our
partners makes new demands. Our flexibility creates a powerful project management, which takes a holistic
starting point in the task and in our customers’ wishes and needs.
We focus on the customer, the details and the good craftsmanship. And that is why we make high demands
to our business partners and have built up a broad network through many years of experience in the industry.

Læs mere på ingemanfischer.dk

Proximity in the counseling is the key word for us, which have created that trust and loyalty between us and
our customers to this day.

JOBOPSLAG

Read more at ingemanfischer.dk

Praktik (Bygningskonstruktør)
Se her

AVAILABLE POSITIONS
Internship (Architectural technology and Construction Management)
See here

TEKNIK BUREAUET APS
BYG

TEKNIK

DANSK

STUDIEJOB

TEKNIK BUREAUET APS
FULDTIDSJOB

Teknik Bureauet er et vikar- og rekrutteringsfirma, som ejes og drives af Bill René Hansen, sammen med sine
3 dygtige konsulenter/researchers Maja Viuf Christensen, Betina Rasmussen og Michael Vedel.
Vi repræsenterer den største erfaring inden for bemandingsløsninger af ingeniører og andre teknikere,
enten i form af en vikarløsning eller som en rekruttering. Udover de mange års daglige arbejdserfaringer er
vores vigtigste karakteristika vores tekniske uddannelse og faglighed, som er den bedste garanti for, at vi
møder kunder og kandidater i øjenhøjde, når der tales om faglige emner. Vi har arbejdet med rekruttering
og vikarassistance til dansk industri de seneste 25 år, så vi kender industrien, og den kender os. Vi kender
virksomhederne, deres organisation, deres produkter, deres discipliner og deres måder at gøre tingene på.
Vi kender deres forventninger og krav til os.
Vores centrale menneskelige værdier er vores åbenhed og ærlighed. Det er de bærende elementer i alt, hvad
vi foretager os, på arbejde og som mennesker. Det vi siger, er det, vi gør!
Vores kerneelementer er varige relationer og høj kvalitet. Relationerne er blevet til over de seneste 25 år, og
vores netværk af kunder og kandidater vokser hver dag. Pleje af relationerne ligger meget naturligt for os.
Kvalitet er lige så naturlig en del af os – det, vi leverer, er i orden.

BUILD

TECH

ENGLISH

STUDY JOB

FULL-TIME JOB

Teknik Bureauet (The Technical Bureau) is a temporary job agency and recruitment company, which is owned
and operated by Bill René Hansen, together with its 3 skilled consultants / researchers: Maja Viuf Christensen,
Betina Rasmussen, and Michael Vedel.
In addition to the many years of daily work experience, our most important characteristics are our technical
training and professionalism, which is the best guarantee that we meet customers and candidates at eye level
when talking about professional topics.
We have worked with recruitment and temporary agency assistance to the Danish industry for the past 25
years, so we know the industry and it knows us. We know the companies, their organization, their products,
their disciplines, and their ways of doing things. We know their expectations and requirements for us.
Our core human values are our openness and honesty. These are the key elements in everything we do, at
work and as human beings. What we say is what we do!
Our core elements are lasting relationships and high quality. Relationships have developed over the past 25
years, and our network of customers and candidates is growing every day. Care for the relationships is very
natural to us. Quality is as natural a part of us - what we deliver is okay.

Læs mere på teknikbureauet.dk

JOBOPSLAG

See more about our services on our website or LinkedIn, or contact us to discuss the possibilities of a
collaboration.

Salgs- og løsningsorienteret produktionsteknolog: Se her
Maskiningeniør/konstruktør til kunde i Nordsjælland: Se her

Read more at teknikbureauet.dk

Som et vikar- og rekrutteringsfirma skifter jobbene ofte.
Du kan altid se den nyeste oversigt her: teknikbureauet.dk/joboversigt

AVAILABLE POSITIONS
As a temporary job agency and recruitment company, the jobs often change.
You can see the updated list here: teknikbureauet.dk/joboversigt

RAMBØLL
BYG

TEKNIK

RAMBØLL
DANSK

PRAKTIK

Rambølls forretningsenheder i Danmark indgår i Rambøll Gruppen. Rambøll er en førende international
ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 14.000
medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere i Danmark. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk
repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet.
Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende
løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.
Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning.

BUILD

TECH

ENGLISH

INTERNSHIP

The company employs more than 15,000 experts globally and has especially strong representation in the
Nordics, UK, North America, Continental Europe, Middle East and Asia-Pacific.
With 300 offices in 35 countries, Ramboll combines local experience with a global knowledgebase constantly
striving to achieve inspiring and exacting solutions that make a genuine difference to our clients, the endusers, and society at large.
Ramboll works across the following markets: Buildings, Transport, Planning & Urban Design, Water,
Environment & Health, Energy and Management Consulting.
Read more at ramboll.dk

Læs mere på ramboll.dk

JOBOPSLAG
Early Careers: læs mere på ramboll.com/careers/early-careers

AVAILABLE POSITIONS
Early Careers: read more on ramboll.com/careers/early-careers

WISSENBERG A/S
BYG

TEKNIK

DANSK

ADDIFAB
PRAKTIK

STUDIEJOB

FULDTIDSJOB

Wissenberg A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I, er grundlagt i 1979 og har siden 2001 været et privat
aktieselskab, ejet af firmaets aktive partnere.
Tegnestuen har til huse i nyistandsatte lokaler på fjerde og femte etage på Hejrevej 26 i Københavns
Nordvestkvarter, hvor vi med vores erfaringer inden for nye samarbejdsformer har skabt et åbent og
vedkommende arbejdsmiljø.
Vil du have indflydelse og ansvar og være med til at skabe de bedste løsninger for vores kunder i et miljø, der
kontinuerligt udfordrer og udvikler dig både fagligt og socialt? I så fald er Wissenberg stedet for dig!
Alsidige arbejdsopgaver
Hos Wissenberg får du som medarbejder en varieret hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver. Du
arbejder sammen med kunder fra det offentlige, det almene og det private segment i en flad organisation,
hvor du fra starten har stort ansvar og indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Vær med til at skabe de bedste løsninger for vores kunder
Som medarbejder hos Wissenberg er du med til at realisere vores ambition om altid at skabe de bedste
løsninger for vores kunder. Dette gør vi ved at skræddersy løsninger til det enkelte projekt, og vi supplerer
kontinuerligt vores gennemafprøvede løsningsmodeller med innovative løsninger og inddrager fageksperter.
Læs mere på wissenberg.dk

JOBOPSLAG
VVS-installatører
El-installatører
Bygningskonstruktører
Byggeledere
Tekniske designere
Se her

TECH

DANSK

ENGLISH

INTERNSHIP

FULL-TIME JOB

AddiFab is a Danish-based manufacturing company with roots in the Hearing Aid and Medical industries, we
have developed a deep understanding for how to deliver products and machines with high levels of accuracy
and flexibility. We have assembled a team of highly competent technicians, engineers, business developers
and end-users. We change the boundaries of today’s manufacturing and help our customers reach the
upcoming markets of mass customization and low cost scale-up productions.
Our original intent was to automate 3D printing, but we found that today’s 3D printers cannot not be
automated with a satisfying result. Therefore, we have developed our own printers to enable automation
of the processes that comes after. In this process, we have strived to create a flexible system that allows
incorporation of existing technologies. This allows us to become the first 3D printing company that will
capture the potential in Industry 4.0.
Read more at addifab.com

AVAILABLE POSITIONS
Automationsteknolog (English, but needs to understand Danish)
See here

DE FORENEDE DAMPVASKERIER A/S
TEKNIK

DANSK

STUDIEJOB

FULDTIDSJOB

DFD er en af Danmarks førende servicevirksomheder inden for vask og udlejning af tekstiler, og vi har
afdelinger i både Danmark og Sverige, hvormed vi beskæftiger omkring 2.000 medarbejdere. DFD er en
familieejet virksomhed med stærke kerneværdier, der afspejles i både vores kultur og adfærd. Kulturen
er præget af frihed under ansvar samt gensidig respekt for hinanden. Gennem årene har virksomheden
gennemgået en positiv udvikling med stor vækst.

DI-TEKNIK A/S
TEKNIK

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

DI-Teknik er en ambitiøs og professionel automationsvirksomhed med mange års erfaringer inden for
industriel el og automation. Kompetencepaletten er bred og vores force er, at vi er i stand til at fungere som
totalleverandør inden for design, dimensionering, programmering, installation og servicering af komplette
automations- og installationsanlæg. Det kommer blandt andet til udtryk igennem et højt vidensniveau og altid
sammenhængende løsninger for vores kunder. Kort sagt, vi kan levere alt fra et samlet højspændingsanlæg til
den sidste føler på et renseanlæg.

Læs mere på dfd.dk

JOBOPSLAG
Produktionsassistent til Københavnsområdet: Se her
Tekniker til Københavnsområdet: Se her

DI-Teknik blev etableret i 2003 med ca. 20 ansatte. Vi har hovedkontor i Køge samt en filial i
København. Virksomheden har kontinuerligt oplevet solid vækst og har i gennemsnit ansat en ny
medarbejder om måneden. I dag beskæftiger DI-Teknik således flere end 150 ansatte. Vi har relevante
medarbejderkompetencer, idet vi sikrer os løbende at have et højt uddannelsesniveau, som er tilpasset
kunders og myndigheders krav.
Innovation er en af grundstenene i DI-Teknik, vi løser opgaverne med maksimal optimering og størst mulig
funktionalitet. Profilbrochuren giver en kortfattet præsentation af vores mange kompetencer. Vi står altid
klar til dialog, så lad os sammen drøfte, hvordan DI-Teknik bedst kan servicere din virksomhed. Du er meget
velkommen til at besøge vores hjemmeside på di-teknik.dk, der løbende opdateres med spændende case
stories om gennemførte projekter hos vores mange kunder.
Læs mere på di-teknik.dk

JOBOPSLAG
Praktik (El-installatør og Automationsteknolog): Se her
Hardware projektingeniør: Se her
Software projektingeniør: Se her

PICCA AUTOMATION A/S
TEKNIK

DANSK

PRAKTIK

FULDTIDSJOB

Effektivisering af driften i produktions-, proces- og miljøvirksomheder er vigtigere end nogensinde.
Myndighedskrav og regler strammes løbende, og samtidig er konkurrencen på markedet knivskarp i alle
brancher. Vi bidrager med viden og kreativitet i automationsløsningerne for at skaffe jeres virksomhed et
forspring.
Nytænkning, innovation, kreativitet… uanset hvad vi kalder det, så er det vigtigt for Picca at anvise nye
veje og tilvejebringe løsninger, der udnytter ressourcerne optimalt og gerne på nye måder. Vores force er at
kombinere ingeniørmæssig kunnen med en god portion vilje til at vælge middelmådige standardløsninger fra.

SENTIA DENMARK A/S
TEKNIK

DANSK

PRAKTIK

Vi tror på at digitalisering er kernen i enhver forretning, men vi ved også at ingen forandring kommer let,
hvorfor vores team af eksperter tilbyder komplette håndterede og sikre cloudløsninger. Kombineret med 24/7
drift og support, designer, konstruerer og håndterer vi cloudtjenester, applikationer og fulde arbejdspladser for
at sikre din forretning altid er online, så din position som brancheførende aldrig bringes i fare.
Læs mere på sentia.dk

Læs mere på picca.dk

Senior Operations Engineer
Se her

Projektingeniør
Se her

FULDTIDSJOB

Vi er Sentia.
Vi leder vejen,
så du kan lede din.

Vi kan ikke alt. Men for vores kunder er vi en dedikeret samarbejdspartner inden for vores specialer, som er
miljø og energi, industri, pharma samt føde- og drikkevarer. På de felter placerer vi overliggeren højt, når det
gælder faglig kvalitet, innovation og evnen til at skaffe resultater gennem enestående løsninger.

JOBOPSLAG

STUDIEJOB

JOBOPSLAG

DU SKAL IKKE BARE VIDE.
DU SKAL KUNNE.

KEA.DK

