BLIV PRAKTIKANT

Få et lærerigt praktikophold i en af Danmarks største entreprenørkoncerner

Trives du med ansvar?
Hos Aarsleff vil din praktikperiode være præget af et højt fagligt niveau og ansvar for egne
arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på, at du prøver dig selv af som ingeniør eller konstruktør, så
du kan bruge praktikperioden til at vælge din kommende karriere.
Som praktikant er du en værdifuld og fuldgyldig del af projektteamet, og din dagligdag veksler
mellem at arbejde på kontoret og ude på byggepladserne. Du bliver en del af en arbejdsplads,
der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet, og hvor der er fokus på teknisk kunnen,
udvikling og trivsel for medarbejderne samt udbygning af vores solide og sunde forretning.
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studerer til bygningsingeniør, anlægsingeniør eller konstruktør
er interesseret i vores arbejdsområder
ser en gevinst i, at praktikperioden er en kombination af byggeplads- og kontorarbejde
er selvstændig, ivrig efter at lære og har gåpåmod
bidrager til et sikkert og værdiskabende arbejdsmiljø.

www.aarsleff.com
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. Med kompetencer på højt niveau har vi gjort det til vores speciale at planlægge og gennemføre
store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi er markedsførende med en markant international profil
inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere.

HVAD INTERESSERER DIG?
Her er mulighederne i Per Aarsleff A/S

Traditionelle anlægsprojekter – små og helt store, unikke infrastrukturprojekter
Vi udfører forskellige jord-, anlægs- og betonopgaver. Vi bygger blandt andet veje, broer, tunneller og store kloakledninger
samt udfører byggemodninger, byggegruber og underjordiske bygningsværker.

Større byggerier – erhverv såvel som boliger i højden
Vi planlægger og opfører større byggerier til for eksempel erhverv, uddannelsesinstitutioner, industri- og fabriksanlæg,
boliger, hoteller, parkeringsanlæg og sygehuse.

Fundering – alle discipliner uanset geologiske forhold
Foruden rammede og borede pælefundamenter udfører vi byggegruber med indfatningsvægge som fx spunsvægge,
sekantpælevægge og slidsevægge. Derudover udfører vi anker- og injektionsarbejder.

Vandbygning – specialviden til vands
Vi designer og udfører små og store havne- og vandbygningsprojekter som fx havneanlæg og færgelejer, kystsikring og
fjordkrydsninger, duc d’alber, pierer og udløbsledninger.

Design & Engineering – rådgivning med specialkompetencer
Vi udvikler nye og alternative løsninger i forbindelse med fx udvikling af specialudstyr, konstruktion af byggegruber samt
funderings- og vandbygningsopgaver.

ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER I AARSLEFF-KONCERNEN

Du har også mulighed for at komme i praktik i andre af koncernens selskaber. Læs mere om selskaberne på deres hjemmeside, og send en ansøgning til den relevante kontaktperson.

Aarsleff Rail A/S – Aarhus, København
Alle typer jernbanearbejder, både nyanlæg, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Yderligere oplysninger finder du på
www.aarsleffrail.dk
Kontaktperson er Pernille Koue Christensen, pkc@aarsleffrail.dk

Petri & Haugsted AS – København
Kabelarbejder, plastledninger, brolægning og anlægsarbejder. Yderligere oplysninger finder du på www.petri-haugsted.dk
Kontaktperson er Jacob Thor Hansen, jach@petri-haugsted.dk

Wicotec Kirkebjerg A/S – Aarhus, København
Teknik-, installations- og anlægsarbejder. Yderligere oplysninger finder du på www.wk.dk
Kontaktperson er Bøje Nielsen, bn@wk-as.dk

Dan Jord A/S – Aarhus
Anlægsarbejde, midtbyrenoveringer, brolægning, fjernvarme og kunstbaner. Yderligere oplysninger finder du på
www.danjord.dk
Kontaktperson er Stef Heykoop, stef@danjord.dk

SÅDAN SØGER DU

Læs mere om Aarsleff og vores praktikforløb på vores hjemmeside. Inden du søger en praktikplads, er det en god idé,
at du gør dig klart, hvilke fagområder du er særlig interesseret i, og hvor i landet du ønsker praktik. Sørg for at vise i din
ansøgning, hvad du brænder for, og hvorfor du ønsker praktik hos Aarsleff.
Du er velkommen til at kontakte HR-konsulent Julie Briand Madsen på 8744 2230, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for praktik.
Send din ansøgning online på www.aarsleff.com/praktik

