Bygningskonstruktør-praktikant søges
Efteråret 2022

Er du under uddannelse til bygningskonstruktør, og skal du i praktik i efteråret 2022? Så kan vi tilbyde
dig en spændende praktikplads på vores byggeprojekt ”Carolinelunden” i Fredericia, hvor vi er i gang
med at opføre 144 boliger for AP Pension.
Din profil
Du er under uddannelse til bygningskonstruktør. Du kommer til at samarbejde og sparre med vores
erfarne projektledere, men vi forventer også, at du har mod på selvstændigt at tage fat og kaste dig ud
i opgaverne. Du er god til at kommunikere åbent og effektivt, både mundtligt og skriftligt. Som person
lægger vi vægt på, at du er pligtopfyldende og arbejder systematisk og rationelt.
Jobbeskrivelse
Som praktikant hos NRE kommer du til at indgå i vores team af projekt- og byggeledere. Du vil få din
daglige gang på vores byggeplads, hvor du kommer til at fungere som projektledernes højre hånd, og
bliver aktivt involveret i alle opgaver, der pågår på projektet i den periode, hvor du er i praktik.
Arbejdsopgaverne kan bl.a. være:
•
•
•
•
•
•

Koordinering af byggeprocesser samt tilsyn på byggepladsen
Koordinering af sikkerhed i byggefasen
Styring og opfølgning af projektøkonomi
Sikre at projekterne gennemføres iht. den aftalte tid, kvalitet og pris
Kontakt til entreprenører, leverandører og myndigheder
Opfølgning på mangler samt overdragelse til slutbruger

Vi lægger vægt på, at projekter løses ud fra kundens/bygherrens ønsker og behov, og med
anvendelse af de mest optimale og økonomiske løsninger.
Om NRE
Hos NRE bliver du del af en mindre organisation, hvor dagligdagen er præget af samarbejde og stærkt
engagement. Vi er et ungt, dynamisk team med en uformel omgangstone og en flad organisation, hvor
der ikke er langt fra idé til handling.
Ansøgning
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker yderligere information om vores projekt i Fredericia, kan du
kontakte projektleder Andreas Fjederholt, tlf. 40 59 48 76. Ansøgning sendes til mail@nre.dk.

