Skal du i praktik på et byggeri
i Sjælland til foråret?
Er du ingeniør- eller bygningskonstruktørstuderende, og trives du med
ansvar og udfordringer? Så kom i praktik hos en af landets største udførende
entreprenørvirksomheder, hvor hverdagen veksler mellem byggeplads og kontor.

Hvem er Aarsleff?
Vi er specialister i at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for
infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering.

Hvilke byggeprojekter kan jeg blive en del af?
Vi tilbyder et udfordrende og udviklende praktikforløb, som du selv kan være med til
at præge alt efter dine interesser. Til foråret kan vi på Sjælland bl.a. tilbyde følgende
muligheder:
• I Københavns Lufthavn udbygger vi Terminal 3, og her kan du blive en del af
betonarbejderne. Du kan også blive involveret i stålentreprisen, hvor du kommer til
at indgå i projektteamet og skal deltage i planlægningen af stålleverancer og selve
stålmontagen samt, føre tilsyn og foretage gennemsyn af tegninger.
• I Kalundborg udfører vi en 50.000 kvadratmeter stor produktionsfabrik. Hertil søger
vi flere praktikanter til både råhusentreprisen, og til etablering af infrastrukturen.
• Vi er i gang med at ombygge Ny Ellebjerg Station, så stationen bliver et moderne og
effektivt knudepunkt for den offentlige trafik i det indre København.

Vi har også flere spændende praktikpladser inden for infrastrukturprojekter, fx kan
du være med til etableringen af markante projekter som Hovedstadens Letbane,
Femern Bælt-forbindelsen eller Lynetteholmen. Du kan også komme i praktik i vores
funderingsafdeling og være med til at udføre byggegruber og installere pæle. Læs
mere om de mange projekter i vores andet praktikopslag på hjemmesiden www.
aarsleff.com.

Hvordan søger jeg praktik?
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte HR Business Partner
Julie Briand Madsen på tlf. nr. 4044 2230 eller på jbm@aarsleff.com.
Du søger praktikplads online på www.aarsleff.com/praktik. Her kan du også få mere
information i vores praktikfolder.
Scan QR-koden for at høre to tidligere praktikanter, Andreas og Morten, fortælle om
mulighederne og hverdagen hos Aarsleff.

www.aarsleff.com

