Bedst til råhus siden 1987

LM BYG A/S SØGER INGENIØRPRAKTIKANTER
LM Byg A/S fortsætter med at vinde byggeopgaver og har behov for at udvide organisationen.
Derfor søger vi dygtige ingeniørpraktikanter, der kunne tænke sig at høste erfaring fra en af
landets bedste råhusentreprenører.
Opgaver og ansvarsområder
Du vil blive tilknyttet en af vores dygtige medarbejdere på en større råhusentreprise på Sjælland.
Dine opgaver vil spænde vidt og du vil blive involveret i flere faser i byggeprocessen, lige fra det
indledende arbejde i tilbudsfasen, til opstart af byggeplads over til løbende byggestyring og
kvalitetssikring, til aflevering af det færdige byggeri.
Du kommer til at løse opgaver i et miljø præget af ”frihed under ansvar”. Du skal således trives
med at tage ansvar, og du skal motiveres af personlig udvikling i en ambitiøs virksomhed.
Vi lægger stor vægt på et godt kundeforhold, gennemførsel af velplanlagte byggeopgaver til den
aftalte kvalitet og tid, sikkerhed og god økonomistyring.
Arbejdstiden er 37 timer.
Om dig
Du er under uddannelse som ingeniør og har lyst til og interesse for at arbejde med råhusopgaver.
Du har gå-på-mod og udviser disciplin, du arbejder systematisk og rationelt og du tager
medansvar. Du er ansvarlig, kvalitetsbevidst og løsningsorienteret.
Desuden har du et godt humør og gerne gode formidlingsevner.
Vi tilbyder
En spændende og selvstændig praktikperiode på en stor råhusentreprise hos en af landets bedste
råhusentreprenører.
Du vil få et tæt samarbejde med engagerede og kompetente kolleger, og du vil opleve et miljø
præget af en uformel omgangstone, professionalisme, handlekraft, godt humør samt hurtige
beslutningsprocesser.
Løn- og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.
For mere information kontakt sektionsdirektør Claus Gade på mail cg@lmbyg.dk eller på tlf.
4618 6010/2210 3469.
Al henvendelse bliver behandlet fortroligt.
LM Byg A/S er et danskejet og velkonsolideret entreprenørfirma med spidskompetencer indenfor råhusbyggeri,
hovedentrepriser samt anlægsarbejder. Vi har gennem de sidste 30 år opereret overalt på Sjælland og har et solidt
renomme i den danske entreprenørbranche. Læs mere på www.lmbyg.dk
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