Er DU vores nye praktikant til efteråret 2021?
Lige nu søger vi 5 praktikanter i vores projektafdeling til følgende:
•
•
•
•

Domi i Malling – renovering af 95 boliger
Seniorbofællesskab i Bellinge – 36 boliger og et fælleshus
Tunøgade i Horsens – etablering af 39 lejligheder
Stort projekt i Aarhus-området

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supportere vore byggeledere og projektledere med dagligdagens byggestyring
Egne selvstændige opgaver med ansvar og beslutninger ude på byggepladsen
Indgå i en fælles dialog mellem håndværkere, rådgivere og bygherrer
Arbejde med tidsplanlægning i tæt samarbejde med underentreprenører
Tilegne solidt kendskab til kontraktindgåelse samt byggejura i praksis
Deltage i byggemøder, projekteringsmøder samt bygherremøder
Foretage kvalitetskontrol og foretage kvalitetssikring i Byggeweb Capture
Være med til at indhente tilbud

Det kan du forvente hos Torntoft & Mortensen:
Vi er en moderne og højt specialiseret entreprenørvirksomhed med ca. 100 ansatte og en atmosfære helt
nede på jorden. Vi løfter byggeopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise hovedsageligt i en radius af 100 km
fra Horsens.
•
•
•

Du vil få mulighed for at varetage flere byggesager i forskellige faser
Du vil få mulighed for at bruge den teori og faglighed fra studiet i praksis
Du vil komme til at indgå i en bred og erfaren stab af faglærte byggespecialister, herunder
konstruktører, ingeniører, tømrer og snedkere

Vi tilbyder et varieret og fleksibelt praktikforløb, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg.
Er det noget for dig?
Mener du, at vi mangler dig hos Torntoft & Mortensen? Så er du velkommen til at sende os en ansøgning
samt et CV. Send det hele med emnet "Praktik projektafdeling" til job@torntoft-mortensen.dk.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Mikkel Jensen tlf. 28 12 82 92 eller
Afdelingsleder Henrik Brodersen tlf. 20 31 22 90.

Læs mere om Torntoft & Mortensen på www.torntoft-mortensen.dk

