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H. SKJØDE KNUDSEN A/S TILBYDER

SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE PRAKTIKPLADS
OPSTART JANUAR 2020, eller før

KVALIFIKATIONER OG PERSONLIGE EGENSKABER

●   Ansvarsbevidst

●   Pligtopfyldende

●  Flittig

●   Målbevidst

MULIGE ARBEJDSOMRÅDER

●  Byggestyring

●  Deltagelse i byggemøder

●   Kvalitetssikring

●   Forhandling

●  Risikostyring

●   Udbuds- og tilbudsledelse

●   Projekteringsledelse

●   Daglig sparring med projektchefer/projektleder omkring 

      opgaveløsning, logistik og udførselsmetoder

ANSØGNING OG CV SENDES TIL

 job@skjode.dk  Emne: Praktikplads Århus. 
Vi indkalder løbende til samtale. 
For yderligere information, kontakt Afdelingschef Jørgen Frank på 
mobil: 27 22 17 35 / mail: jf@skjode.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

HVAD INTERESSERER DU DIG FOR
- og hvilke kompetencer ønsker du at tilegne dig ? 
Hos os tilrettelægger vi et praktikophold med udgangspunkt i den 
enkelte praktikant. Hvad drømmer du om? 
Du tilknyttes en mentor, som følger dig i hele praktikperioden. 

HOS OS, ER DU SIKKER PÅ ......
En spændende og udfordrende praktikplads i et professionelt miljø 
med et stærkt etableret team indenfor byggeledelse, hvor vi tror på 
rigtigheden i reelt at uddelegere både ansvar og kompetence samt 
løbende at støtte, coache og udvikle vores dygtige medarbejdere. 
”Frihed under ansvar” er derfor ikke blot et tomt statement 
- vi mener det og praktiserer det.  Vi er uformelle, og der er ikke langt 
til handling. Praktikanter søger ofte tilbage til os efter endt uddan-
nelse - det er vi stolte af.

ER DET EN UDFORDRING FOR DIG?

OM OS
Vi består af 50 dedikerede medarbejdere, som arbejder målrettet 
indenfor vores område. Vi arbejder alle for at gøre en forskel hver 
dag, og vi lægger vægt på en god og uformel tone, hvor vi tror på, 
at vi sammen kan skabe mere. H. Skjøde Knudsen er en projekt-
orienteret virksomhed med kompetencer, som bygger på stolte 
håndværkstraditioner.  
Vi udfører total- og hovedentrepriser for både offentlige og private 
bygherrer.  I øjeblikket har vi travlt med spændende projekter i 
vores Århus afdeling. Vi er bl.a ved at bygge et nyt kontordomicil til 
ED Data A/S i  Skødstrup i nærheden af Århus.

Hovedkontor Odense: Blækhatten 27, 5220 Odense SØ
Århus afdelig: Søren Frichs Vej 38 K, 1.sal, 8230 Åbyhøj


