Søger du praktikplads og brænder for dit studie som
bygningskonstruktør?!
Vi søger løbende engagerede og motiverede bygningskonstruktørstuderende til
Torntoft & Mortensen A/S
Torntoft & Mortensen A/S er en moderne og højt specialiseret entreprenørvirksomhed med ca. 100 ansatte.
Vi løfter byggeopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise hovedsageligt i en radius af 100 km fra Horsens.
Som praktikant hos Torntoft & Mortensen vil du få et bredt indblik i en entreprises udførelse. Igennem dit
praktikforløb vil du få mulighed for at varetage flere byggesager i forskellige faser. Du vil få mulighed for at
bruge den teori og faglighed du har tilegnet dig på studiet, og bruge denne i praksis. Hos Torntoft &
Mortensen vil du komme til at indgå i en bred og erfaren stab af faglærte byggespecialister, herunder
konstruktører, ingeniører samt tømrer og snedkere.
Vi tilbyder et varieret og fleksibelt praktikforløb, hvor du har mulighed for at sætte præg på dit eget
praktikforløb.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
 Supportere vore byggeledere og projektledere
 Udføre overslagsberegning
 Kalkulere, udregne og indhente tilbud
 Foretage kvalitetskontrol og foretage kvalitetssikring i AJOUR
 Deltage i byggemøder og projekteringsmøder, planlægning og byggestyring
Der er tale om et ulønnet praktikophold, med mulighed for fastansættelse efterfølgende.
Igangværende og kommende projekter:

For Andelsboligforeningen Odinsgaard i Horsens opføres, i
totalentreprise, 90 lejligheder samt en dagligvarebutik for privat
bygherre. Byggeriet opføres i fire punkthuse, der hæver sig på en plint,
der tilgodeser direkte parkering til boligerne og dagligvareforretningen.

Jernlageret og NOPA-grunden på Nordhavnen i Horsens udvikles til en
ny attraktiv bydel med 70.000 m2 nye etagemeter til almene og private
boliger, liberalt erhverv og handel på kanten mellem Horsens Fjord og
byen. Torntoft & Mortensen A/S har vundet byggeretten og udvikler i
samarbejde med RUM og COWI planen for det nye byområde.

Interesseret?
Mener du, at vi mangler dig hos Torntoft & Mortensen? Så er du velkommen til at sende os en motiveret
ansøgning samt vedlægge et opdateret CV. Send det hele med emnet "Praktik" til job@torntoft-mortensen.dk
Læs mere om Torntoft & Mortensen på: www.torntoft-mortensen.dk

