Vi søger en praktikant
Er du ingeniørstuderende og vil du være med hvor det sker?
HVEM ER TORNTOFT & MORTENSEN A/S OG HVAD KAN VI TILBYDE DIG?
Torntoft & Mortensen A/S er en moderne og højtspecialiseret byggevirksomhed, der løfter
byggeopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise, hovedsageligt i en radius af 100 km fra
Horsens.
En virksomhed med en flad organisation og en uformel tone, hvor alle bliver hørt. En
virksomhed der sætter det sociale i højsædet, hvor det skal være sjovt at komme på
arbejde og hvor ordentlighed og respekt for dit og andres arbejde prioriteres.
HVEM ER DU?
Du er ingeniørstuderende, brænder for dit studie, har gå-på-mod og godt humør, du kan
dansk i tale og på skrift.
HVAD LAVER DU SOM PRAKTIKANT HOS TORNTOFT & MORTENSEN?
Du vil blive inddraget i teamet på én af vores byggepladser, hvor du vil få mulighed for at
sætte dit eget præg på praktikforløbet og få lov til at tage ansvar for de opgaver, T&M
vurderer, at du er klar til. Dette kan være alt fra opfølgning af underentreprenørernes
arbejde, udarbejdelse af tidsplaner, udarbejdelse af byggepladsplaner, udarbejdelse
af kvalitetssikringsmateriale og i det hele taget supporterer vore byggeledere og
projektledere i en spændende dagligdag. Du vil få mulighed for, at bruge den teori og
faglighed du har tilegnet dig på studiet og bruge denne i praksis.
HVILKE SAGER KUNNE VÆRE AKTUELLE FOR DIG?
•	På Nordhavnen i Horsens udvikles og bygges der nu en ny attraktiv bydel med ca.
75.000 m2 nye etagemeter til almene og private boliger, liberalt erhverv og handel på
kanten mellem Horsens Fjord og byen.
• Emilie’s Plads i Horsens skal der bygges 48 boliger og en Bone’s restaurant
•	Tæt/lav boligbebyggelse i Hedensted, omfattende 30 boliger - og derudover mange
flere byggesager i pipeline og på tegnebrættet
ANSØGNING:
Lyder dette interessant? Så vil vi se frem til at modtage en motiveret ansøgning samt
opdateret CV på mail: job@torntoft-mortensen.dk – mrk.: Praktik – vi glæder os til at høre
fra dig.
Se mere om os på: www.torntoft-mortensen.dk

