Skal du i praktik på et byggeri
i Jylland til foråret?
Er du ingeniør eller bygningskonstruktør, 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 projekter kan jeg blive en del af?
Vi tilbyder et udfordrende og udviklende praktikforløb,
du selv kan være med til at præge alt efter dine
interesser. Vi har mange afdelinger og projekter, som
tilbyder lærerige praktikforløb i Jylland til foråret.
I Jylland er vores byggeriaktiviteter stigende, og vi søger
flere praktikanter. Du kan fx blive en del af byggeriet
af Lidls nye hovedkontor ved Godsbanen i Aarhus. Det
bliver et imponerende 7-etagers domicil med tilhørende
parkeringshus, som bliver bæredygtighedscertificeret.
Dit fokus bliver enten på produktionen på byggepladsen
eller på arbejdet med bæredygtighed og DGNBcertificeringen. På byggepladsen vil dit fokus være
på apteringen herunder styring og koordinering

af underentreprenører, kvalitetssikring samt
deltagelse i byggemøder, projektopfølgningsmøder,
sikkerhedsmøder og runderinger på pladsen.
Du kan også blive en del af etableringen af en tilbygning
til ARoS Aarhus Kunstmuseum, som er et spektakulært
projekt, hvor vi skal bygge et 1.000 kvadratmeter stort
underjordisk galleri med en 15 meter høj kuppel over
jorden. I foråret er der fokus på betonarbejderne,
som vi udfører i egenproduktion, så du kan få en god
fornemmelse af entrepriselederrollen under din praktik.
Endelig har du mulighed for at arbejde med BIM/VDC.
Her bliver du typisk en del af projekteringen, og skal
være med til granskning, kollisions- og konsistenskontrol
samt udføre mængdeudtræk og modellering. Du
kommer også til at hjælpe med at starte byggepladser
op - her bruger vi ofte 4D og VR for at gøre forståelsen
for projektet og dets pladsbehov så håndgribelig som
muligt for bygherren.
Vi har også flere spændende praktikpladser inden for
infrastrukturprojekter, fx kan du komme til Sverige
enten til Göteborg, hvor vi skal etablere en ny halvø,
eller til Varberg, hvor vi moderniserer havnen. Vores

funderingsafdeling har også flere praktikpladser, hvor
du er med til at udføre byggegruber og installere pæle.
Derudover søger vores interne designafdeling en
praktikant til projektering indenfor geoteknik. 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.
Mød desuden Andreas og Morten, som fortæller om
deres hverdag hos Aarsleff. Du skal blot scanne QRkoden.

www.aarsleff.com

