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Som praktikant i LM Byg forventer vi, at du arbejder struktureret og kan 
håndtere mange forskellige opgaver på én gang. Derudover lægger vi 
vægt på, at du både trives med opgaver, der kræver selvstændighed, og 
er god til at arbejde sammen med andre som en del af et team. 

Opgaver og ansvarsområder: 
Du vil blive tilknyttet en af vores dygtige medarbejdere på projektet, hvor 
vi står for udførelsen af de bærende konstruktioner i beton og stål. Dine 
opgaver vil spænde vidt og du vil blive involveret i flere faser i bygge-
processen, lige fra 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 per- 
sonlig 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 økonomi. 

Til gengæld giver vi dig de bedste muligheder for at afprøve din teore-
tiske viden i praksis og dermed styrke din fremtidige karrieremulighed 
med et evt. studiemedhjælperforløb, som evt. senere kan ende med en 
fastansættelse efter endt studie. Ligeledes tilbyder vi et godt arbejds-
miljø med rig mulighed for personlig og faglig udvikling i en virksomhed 
med mange spændende projekter.

Om dig: 
Du er under uddannelse som ingeniør og har lyst til og interesse for at 
arbejde med egenproduktion inden for råhusopgaver. Du har gå-på-
mod og udviser disciplin, du arbejder systematisk og rationelt og du 
tager medansvar. Du sætter en ære i optimering af processer, som 

kan skabe mere værdi for virksomheden. Du er ansvarlig, struktureret, 
kvalitetsbevidst og løsningsorienteret. Desuden har du et godt humør 
og gerne gode formidlingsevner. 

Vi tilbyder: 
En spændende og selvstændig praktikperiode hos en af landets bed-
ste 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 og godt humør. Ligeledes 
tilbyder vi også mulighed for deltagelse til mange af vores forskellige 
sociale arrangementer, som vi vægter højt i virksomheden. 

Vi søger praktikanter til 2. halvår 2023. Varigheden af praktikforløbet er 
normeret til 20 uger, med en arbejdstid normeret til 37 timer om ugen. 

Interesseret? 
Ønsker du mere information om praktikforløbet, er du velkommen til at 
kontakte 
Jesper Stenderup på tlf. 4618 6010 
Ansøgning og CV sendes til job@lmbyg.dk

I LM Byg A/S tilbyder vi dig, som er i gang med at læse til ingeniør, et spændende og lærerigt praktik-
ophold, hvor du som praktikant bliver en central spiller i udførelsen af vores projekt Carlsberg Byen, 
som rummer i alt 288 boliger, samt kontorer og erhvervslejemål fordelt på 31.400 m2.


