DRØMMER DU OM AT BLIVE AT BLIVE ENTREPRENØR?
Ole Jepsen A/S søger praktikanter til forårssemesteret 2019
Har du lyst til at prøve kræfter med livet som entreprenør og studerer du til
bygningskonstruktør eller bygningsingeniør?
Så har du lige nu muligheden for at komme i praktik hos Ole Jepsen A/S.
Som praktikant hos os får du mulighed for at prøve kræfter med en
byggeleders mange opgaver og afprøve alle nuancerne i entreprenørens
arbejde fra A-Z i virkelighedens byggebranche
- og så får du mulighed for at tage ansvar for dine egne opgaver.

DIT OPHOLD VIL BYDE PÅ
- Projektgranskning
- Tilsynsopgaver
- Byggepladsplanlægning- og logistik
- Deltagelse i bygherre-, bygge- og sikkerhedsmøder
- PSS, sikkerhed og arbejdsmiljø
- Kalkulation og indhentning af tilbud
- Mentor tilknyttet i hele perioden
- Lønnet praktik

OLE JEPSEN A/S

ANSØGNING

KONTAKT

Ole Jepsen A/S er en fleksibel
og dynamisk entreprenørvirksomhed, der satser på en
ideel kombination af egenproduktion og samarbejde med
erfarne og kompetente underleverandører.

Send din ansøgning og CV på

Abildgårdsparken 10
3460 Birkerød
Tlf. 45 88 31 00

HR@ole-jepsen.dk
eller ring til praktikantmentor
Therese Lihn Thomsen på
☎ 45 88 31 00

mail@ole-jepsen.dk
www.ole-jepsen.dk
Find os på Linkedin

“Praktikopholdet i Ole Jepsen A/S har udviklet mig fagligt,
og især menneskeligt. Dét at skulle omgås mennesker
med så forskellige baggrunde og interesser gør at man
lærer at formulere sig på mange forskellige måder, for at
kunne få det korrekte budskab igennem„

Mark Viuf Stender
Bygningskonstruktørstuderende, KEA
Praktikant på projektet Byager
Vænge, helhedsrenovering og
ombygning af 126 almene boliger
Forår 2018

“I mit praktikforløb i Ole Jepsen A/S har jeg haft
selvstændigt ansvar for flere af entrepriserne. Det har
helt sikkert styrket min faglighed og bidraget til min
personlige udvikling„

Mikkel Martinussen
Ingeniørstuderende, DTU
Praktikant på projektet Hamlets
Vænge, totalrenovering og
ombygning af 166 almene boliger
Forår 2018

“Praktikopholdet i
Ole Jepsen A/S har gjort
mig mere sikker i min
kommunikation og
formidling både
mundtligt og skriftligt„

Teis Møller Alstrup

Bygningskonstruktørstuderende, KEA
Praktikant på projektet
Plejehjemmet Ørbygård, opførelse
af 7.575 m2 og 82 plejeboliger
Efterår 2017
Byggeleder i Ole Jepsen A/S
siden august 2018

“Det vigtigste jeg har lært
ved mit praktikophold i
Ole Jepsen A/S er, hvor
vigtigt det er at være
forudseende på
fremtidige problemstillinger i byggeriets
videre udførelse, for at få
en god byggeproces. Og
så at være yderst
opmærksom på fejl og
mangler i det gældende
materiale„

Henrik Prip
Bygningskonstruktørstuderende, KEA
Praktikant på projektet
Plejehjemmet Ørbygård, opførelse
af 7.575 m2 og 82 plejeboliger
Forår 2017
Byggeleder i Ole Jepsen A/S siden
januar 2018

“Jeg har fra dag ét fået en passende mængde
opgaver, der er vokset efterhånden som jeg har
lært at arbejde som byggeleder. Ansvaret, og
dermed tilliden til mig som praktikant, er også steget
i takt med udførelsen af opgaver på pladsen„

Asbjørn Overby Gaarn Hansen
Ingeniørstuderende, DTU
Praktikant på projektet Hamlets
Vænge, totalrenovering og
ombygning af 166 almene boliger
Efterår 2016

