BACHELORPROJEKT – MASKINMESTERSTUDERENDE

Vil du være med til at skabe fremtidens byggeri?
Pihl & Søn A/S søger en maskinmesterstuderende, som vil skrive bachelorprojekt hos os.
Om os:
I Pihl & Søn A/S bringer vi hver dag mange kompetencer i spil for at kunne bygge udfordrende ikonbyggerier.
Blandt andet har vi opført: Operaen, Skuespilhuset, FN Byen, Nordø – og lige nu er vi også i gang med at opføre
Danmarks største træbyggeri, Marmormolen.
Vi er kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed, så du vil møde medarbejdere med speciale i projektledelse, byggejura, commissioning, personaleledelse, erhvervsøkonomi, el-installationer, indeklima, procesanalyse,
automation, marketing, projektering, salg og meget mere.
Det hele giver værdifuld viden i en dynamisk byggebranche, hvor alle de tekniske installationer er bundet op på
hinanden, og forståelsen for det tværfaglige er afgørende.
Med andre ord – der er god fremtid for kommende maskinmestre hos Pihl & Søn A/S
Vi søger:
Du er maskinmesterstuderende med en teknisk, faglig baggrund og med et svendebrev, som vil skrive bachelorprojekt hos os.
Du bliver tilknyttet et stærkt team på Nordø, og sammen med dem vil du udvikle dit bachelorprojekt. Både i tema
og indhold.
Du vil fra dag ét være en del af teamet og indgå på lige fod med øvrige medarbejdere. Erfarne kolleger vil sikre,
at du bliver godt introduceret og give både faglige og personlige råd og sparring. Og du vil blive tilknytte en fast
mentor.
Nordø ligger tæt på S-tog og metro, og der er mulighed for parkering.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte entrepriseleder for tekniske installationer Mark Dam Larsen
på mobil: +45 2779 4184, som også vil være din mentor.
Send gerne en kort ansøgning med cv til mail: mdl@pihl-as.dk, mrk. Bachelorprojekt. Så hører du fra os hurtigt.
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