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BYGNINGSKONSTRUKTØR-PRAKTIKANT TIL BÆREDYGTIGT BYGGEFIRMA 

Mangler du en praktikplads? Så er du måske lige den vi søger.          

Fremtidens Fundament søger en dygtig, selvstændig og engageret bygningskonstruktør-praktikantstuderende.                

Hos os vil du få afprøvet din viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på dit studie.  

I praktikperioden følger du en ganske almindelig arbejdsdag sammen med vores skrue-installatører og projektledere. Du kommer 

til at indgå i hverdagen på lige fod med virksomhedens andre medarbejdere.       

Som Bygningskonstruktør-praktikant i Fremtidens Fundament vil du komme til at arbejde med fremtidens miljø- og 

klimagodkendte skruefundamenter. Fremtidens Fundament udfordrer den traditionelle tankegang, når det kommer til opførelse 

af byggeri. I stedet for det tunge og hårde gravearbejde, hvor der oftest støbes beton i store mængder, har Fremtidens 

Fundament specialiseret et langt nemmere og mere miljøbesparende alternativ.  

Opgaver                                                                                                                                                                               

 Tegne projekter på skruefundamenter, bundkonstruktioner mm. i Revit tegneprogram 

 Udforme tilbud og ordrer i vores regnskabsprogram, E-conomic 

 Du lærer at analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge- og anlægsbranchen                                         

 Du vil blive en aktiv deltager af vores igangværende og fremtidige byggeprojekter       

                                       

Kvalifikationer  

 Du er under uddannelse inden for byggeområdet, som bygningskonstruktør 

 Du gebærder dig godt inden for det kommunikative felt ved både at kunne lytte, læse, tale og skrive  

 Du er engageret og har gode samarbejdsevner 

 Du udviser ansvarlighed og tager ejerskab over for stillede opgaver 

 Du er nysgerrig efter at arbejde i en virksomhed, der ønsker at fremme et grønnere fundamentbyggeri med 

kvalitetsskruefundamenter  

 

Vi tilbyder                                                                                                                                                                          

Fremtidens Fundament fremmer et grønnere fundamentbyggeri med kvalitetsskruefundamenter, produkter og services, der ikke 

går ned på geoteknisk faglighed eller faktuel klimavenlighed. 

Du vil få skrivebordsplads på adressen Tibberup Alle 67, Værløse, hvor du deler kontor med vores Skruekonsulent, Ronald og 

vores bogholder, Christina. Arbejdet er både meget teamaorienteret og selvstændigt. Samtidig vil der også være mulighed for at 

lave opgaver hjemme, efter nærmere aftale. Endvidere er Fremtidens Fundament en virksomhed med masser af fleksibilitet, hvor 

vi selvfølgelig tager hensyn til, at der kan forekomme valgfag. Desuden går vi meget op i, at praktikken er et læringsforløb, hvor 

vi ugentligt afsætter tid til at evaluere på de igangværende opgaver, og den faglige sparring for selve din praktik. 
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Løn- og ansættelsesvilkår                                                                                                                                                      

Praktikken er ulønnet. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Tiltrædelse primo februar 2020 eller efter nærmere 

aftale  

Din ansøgning                                                                                                                                                                     

Send din ansøgning og dit CV til os på frem@fremtidensfundament.dk – og anfør BYGNINGSKONSTRUKTØR Til FORÅRET 2020 i 

emnefeltet. Du bedes oplyse i ansøgningen, hvor du har set annoncen. Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning 

hurtigst muligt  

Få flere informationer om praktikforløbet og ansøgningsprocessen                                                                          

Har du spørgsmål kan du kontakte Rune på tlf. +45 31713392  

Læs mere om Fremtidens Fundament på vores hjemmeside: https://www.fremtidensfundament.dk/  

https://www.fremtidensfundament.dk/

