
 

 

 
 
NRE søger bygningskonstruktør praktikanter 
 
 
 

 
Er du under uddannelse til bygningskonstruktør, og skal du i praktik i for-
året 2021? Kan du se dig selv arbejde som byggeleder på en af vores 
byggepladser? Så har vi to ledige praktikpladser med start i januar 2021 
på vores boligprojekter i hhv. Silkeborg (Søtorvet) og København (Østre 
Gasværk/Teaterhaven). 
 
Din profil 
Du er under uddannelse til bygningskonstruktør. Du kommer til at samar-
bejde og sparre med vores erfarne bygge- og projektledere, men vi for-
venter også, at du har mod på selvstændigt at tage fat og kaste dig ud i 
opgaverne. Du har et solidt kendskab til IT og kommunikerer åbent og ef-
fektivt, både mundtligt og skriftligt. Som person lægger vi vægt på, at du 
er pligtopfyldende og arbejder systematisk og rationelt. 
   
Jobbeskrivelse 
Som konstruktørpraktikant hos NRE kommer du til at indgå i vores team 
af projekt- og byggeledere. Du vil få din daglige gang på en af vores byg-
gepladser i enten Silkeborg eller København. Du kommer til at fungere 
som projekt- og byggeledernes højre hånd, og bliver aktivt involveret i alle 
opgaver, der pågår på projektet i den periode, hvor du er i praktik. Arbejds-
opgaverne 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  
• Samle drift og vedligeholdelses-/kvalitetssikringsmateriale 

  
Vi lægger vægt på, at projekter løses ud fra kundens/bygherrens ønsker 
og behov, og med anvendelse af de mest optimale og økonomiske løsnin-
ger. 
 
Om NRE 
Hos NRE bliver du del af en mindre organisation, hvor dagligdagen er præ-
get 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 
Send din ansøgning til mail@nre.dk. Husk at skrive om du søger praktik-
pladsen i Silkeborg eller København. 

Om NRE 
NRE er totalentreprenør med pri-
mært fokus på boligejendomme i 
større byer samt større erhvervs-
byggeri. NRE er en familieejet virk-
somhed med klare holdninger til til-
lidsbaseret samarbejde. 
 
NRE fungerer primært som total-
entreprenør, men vi indgår også 
gerne i bygherresamarbejder ved 
udvikling og gennemførelse af pro-
jekter. Vores organisation kan tage 
ansvar for den samlede proces fra 
idéskabelse til myndighedskon-
takt, udlejning, byggeri, finansie-
ring og salg. Vi har gode erfaringer 
med at sammensætte det rette 
TEAM fra start, og herigennem ind-
drage underentreprenører tidligt i 
processen, så løsningerne bliver 
optimeret til alles fordel. 
 
Du kan læse mere om NRE og vo-
res projekter på vores hjemme-
side: www.nre.dk. 
 
 
 
Arbejdssted 
Silkeborg eller København 
 
 
Arbejdstid 
37 timer 
 
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes til mail@nre.dk. 
Indkomne ansøgninger behandles 
løbende. 
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