
Bygningskonstruktørpraktikant søges til Lighthouse.

Vi søger lige nu praktikanter til vores afdeling i Aarhus, og du har nu chancen for at blive en del af 
holdet.

Byggebranchen er i rivende udvikling og der er rig mulighed for at udfolde sine evner og udfordre sig 
selv. Hos Hustømrerne prøver du kræfter med branchens mange faser, i tæt samarbejde med vores 
dygtige medarbejdere. Som bygningskonstruktørpraktikant bliver du et vigtigt bindeled mellem myn-
digheder, samarbejdspartnere og håndværkere. Du får lov til at udvikle dine kompetencer gennem din 
nysgerrighed og tilegne dig ny vinden og erfaring.

Gennem praktikforløbet vil du være tilknyttet Lighthouse, som ligger helt ud til vandet på Aarhus Ø. 
Byggeriet er nybyg, der opføres ca. 395 lejligheder, Samt erhvervs- og restaurantlokaler.

Hvem er Hustømrerne?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med over 100 år på bagen. Vi er et professionelt 
tømrerfirma, med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Aabenraa.
Med ca. 250 engagerede medarbejdere, er vi ét af Danmarks største tømrerfirmaer. Derfor er det også 
vigtigt for os at tage ansvar for, at de aftryk vi efterlader os, er så positive som muligt. Vi arbejder der-
for hen mod bæredygtige og cirkulære løsninger og prioriterer høj kvalitet.

Vi er en kooperativ virksomhed, som kort sagt betyder, at en virksomhed som denne, ikke kun skal 
fokusere på en bundlinje - hos os er trivsel en stor værdi. I en hektisk dagligdag, er det vigtigt for os, at 
vores medarbejdere har det godt. I virksomheden lægger vi stor vægt på teamspirit og samarbejde, og 
vi har en masse fælles aktiviteter og arrangementer, som du er meget velkommen til at deltage i. 

Dine opgaver ville bl.a. være: 
       • Projektafklaring og -løsninger, sammen med entrepriseledere
       • Planlægning, økonomi og bestilling af materialer
       • Ledelse og sikring af et godt arbejdsmiljø
       • Byggepladslogistik
       • Tidsplan og koordinering
       • Deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder
       • Kvalitetssikring, - tilsyn og forregistrering
       • Evt. kalkulation mm.

Ønsker til dig:
Hos Hustømrerne forventer vi, at du kan arbejde procesorienteret, at du har gode samarbejdsevner, og 
kan kommunikere konstruktivt med vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Det er et plus, at du 
har en baggrund som tømrer, men ikke et krav.
Du får, såfremt det er muligt, egne projekter - vi tildeler ansvaret til dem, som tager det. 
På den måde har du chancen for selv at præge dine fremtidsmuligheder igennem praktikperioden. 
Hos Hustømrerne er åbenhed, respekt og god omgangstone i alle led, højt prioriteret.

Vi lover selvfølgelig et læreigt uddannelsesforløb, med mulighed for udvikling og påvirkning af egen 
læring. Vi har masser projekter i støbesken, og søger derfor også praktikanter til andre spændende 
projekter.

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning til job@hustomrerne.dk, Såfremt du har 
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Patrick Andersen på tlf. 30 78 40 57


