BLIV PRAKTIKANT I PIHL & SØN A/S

I Pihl & Søn A/S tilbyder vi dig, som er i gang med at læse til bygningskonstruktør eller -ingeniør, et spændende og lærerigt praktikophold,
hvor du som praktikant bliver en central spiller i udførelsen af en af
vores store totalentrepriser.
Som praktikant i Pihl forventer vi, at du arbejder struktureret og kan
håndtere mange forskellige opgaver på en gang. Derudover lægger vi
vægt på, at du både trives med opgaver, der kræver selvstændighed, og
er god til at arbejde sammen med andre.
Vi forventer, at du er:
•

Engageret og har gåpåmod

•

Selvstændig

•

Initiativrig og har lyst til at lære

•

En team player, der tager medansvar og bidrager

•

Kvalitetsbevidst

Til gengæld giver vi dig de bedste muligheder for at afprøve din teoretiske viden i praksis og dermed styrke din fremtidige karriereudvikling.
Opgaver der skal løses er:

"Under mit praktikforløb hos Pihl og Søn
har jeg været tilknyttet team teknik på
Frederiksbro i Hillerød. Jeg har fra start
fået et stort ansvar i teamet og på projektet, i det jeg skulle stå for sprinklerentreprisens udførelse. Derudover har jeg også arbejdet med
tilsyn, kvalitetssikring, planlægning og koordinering
mellem UE'ere, som har givet et stort indblik i hverdagen
som entreprenør. Det har været en stejl og spændende
læringskurve, der kun har givet mig mere lyst til arbejdet
som entreprenør. Fællesskabet på byggepladsen, og i Pihl
og Søn, er noget helt specielt.
Jeg har siden min første dag i praktik følt mig velkommen
i byggeledelsen og er blevet anerkendt for det arbejde,
jeg har udført. Alle har været utroligt hjælpsomme og
imødekommende, hvis man har været i tvivl. Der findes
aldrig dumme spørgsmål.”
- Fie Petersen, Entrepriseleder og tidligere praktikant i Pihl & Søn

•

Kvalitetssikring af det udførte arbejde på pladsen

•

Granskning af projektmateriale – er der sammenhæng og konsistens

•

Planlægning og opfølgning på byggepladsdrift, herunder proces og

Om Pihl & Søn A/S

logistik

Pihl & Søn A/S er et danskejet entreprenørfirma, der bygger videre på

•

Deltagelse i diverse koordineringsmøder internt og med eksterne

130 års erfaring med byggeprojekter og med spidskompetencer inden

•

Aktiv deltagelse i at drive en sikker byggeplads

for total-, hoved- og styringsentrepriser.

•

Diverse koordineringsopgaver

•

Deltagelse i opfølgning på en eller flere underentreprenører

I Pihl har vi stor faglig stolthed, og vi sætter en ære i at mestre vores
håndværk. Det betyder, at vi med stort fokus på kvalitet, tid og økonomi

Vi tilbyder:

tager ansvar for at føre vores projekter trygt og planmæssigt i mål.

Som praktikant her i Pihl kommer du ikke til at kede dig. Tværtimod får

Vi har en særlig holdånd blandt medarbejderne, der gør, at vi støtter og

du en spændende og selvstændig praktikperiode på en stor totalentre-

løfter hinanden, samt sociale stunder bliver prioriteret.

prise.
Interesseret?
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med rig mulighed for personlig udvikling

Ønsker du mere information om praktikforløbet, er du velkommen til

i en virksomhed, hvor kvalitet, kundefokus, fællesskab, ansvarlighed og

at kontakte Nikolaj Bøhmer Jensen på mail nbj@pihl-as.dk eller på tlf.

god økonomistyring er vores fokusområder.

2855 8517.
Det er også til ham, du skal sende din ansøgning og CV.

Vi søger en praktikant til 1. halvår af 2023. Varigheden af praktikforløbet

Al henvendelse bliver behandlet fortroligt.

er normeret til 20 uger. Arbejdstiden svarer til en normal arbejdsuge på
37 timer. Du kan dog forvente, at der kan være travle uger, hvor timean-

Vi ser frem til at høre fra dig!

tallet kan snige sig over de 37 timer.

Pihl & Søn A/S, Mårkærvej 2C, 2630 Taastrup, t +45 3948 0138, CVR 38030582
pihl-as.dk, pihlkoncernen.dk

