Skal du i praktik på 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 projekter 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:
• Vi er eksperter i opgaver nær vandet og de
udfordringer, der følger med. Vil du med på et af
vores projekter i København? Du får typisk indblik
i flere fagdiscipliner på grund af kompleksiteten
i projekterne - eksempler er etableringen af
Lynetteholmen og både jord- og betonarbejder i
Nordhavnen.
• Ombygning af Ny Ellebjerg Station, der – under det
nye navn København Syd - skal udgøre hovedstadens
nye knudepunkter for offentlig transport. Her kan
du være med til at gøre det muligt at have 37.000
daglige på-, af- og omstigninger i et underjordisk
infrastrukturanlæg. Det er en kompleks opgave,
hvor du både kan prøve kræfter med funderings- og
betonarbejder samt jernbaneopgaver.

• Etablering af et fjernvarmeanlæg i Fårevejle
Stationsby, hvor vi både deltager i projekteringen og
udførelsen frem til aflevering.
• Vi har adskillige kloakprojekter. I Odsherred er
vi fx i gang med et kloaksepareringsprojekt i et
sommerhusområde. Her kommer du til at lære flere
fagdiscipliner at kende, og du kommer især tæt på
rollen som entrepriseleder.
• På Femern Bælt-forbindelsen, er vi er godt i gang
med flere forskellige entrepriser forbundet med
at bygge en af verdens største sænketunneler. Du
kan blive en del af et imponerende projekt med et
internationalt islæt i form af de mange udenlandske
samarbejdspartnere, du kommer i berøring med.
• På Aarsleffs kontor i Hvidovre sidder vores
tilbudsteam og er med i den helt tidlige fase, hvor
det gælder om at udforme det gode tilbud og
vinde projekter. Her vil du som praktikant få et
indblik i, hvad der skal til for at vinde udbud, fx
granskning af udbudsmaterialet, koordinering med
de udførende afdelinger, indhentning af tilbud hos
underentreprenører og beregning af tilbud.
• Hvis du har interesse for geoteknik, kan du komme i
praktik i vores funderingsafdeling og være med til at
udføre byggegruber og installere pæle.
• Endelig kan du komme i praktik på en af de to
strækninger, vi udfører på Hovedstadens Letbane.
Afhængig af dit fokus vil du fx kunne være med til at
udføre sti- eller røromlægninger, reetablere veje samt
udføre forskellige betonkonstruktioner.

Du har også muligheden for at komme til udlandet
under din praktik. I Göteborg er vi i gang med at
etablere en ny halvø, og i Varberg moderniserer vi
havnen. Begge projekter er i udførelsesfasen og har
et højt aktivitetsniveau med fokus på anlægs- og
funderingsarbejder.
Vi har også flere spændende praktikpladser inden
for byggeri, fx bygger vi en 50.000 kvadratmeter stor
produktionsfabrik i Kalundborg ligesom vi er i gang
med at udbygge Københavns Lufthavn. 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

