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Praktikant 

Bygningskonstruktør 

I forbindelse med arbejdet på Frederiksberggade og Vestergade, søger HK Byg Entreprise A/S frem 
mod starten 2018 at ansætte en praktikant til at arbejde sideløbende med byggeledelsen. 
Byggesagen favner over tre forskellige ejendomme og behandles i praksis som tre separate 
byggesager, opdelt på følgende måde: 

1. Vestergade 29-31 
2. Vestergade 33 
3. Frederiksberggade 38 

Som en del af byggeledelsen, vil praktikantens arbejde omfatte alle tre ejendomme. 

Arbejdsopgaver: 

Praktikanten vil bidrage, helt eller delvist, til følgende arbejdsopgaver i forbindelse med byggeriet på 
Frederiksberggade og Vestergade: 

• Kvalitetssikring i Ajour 
• Stadeopfølgning 
• Deltage i bygge- og sikkerhedsmøder 
• Opfølgning på møder 
• Afleveringsforretninger 
• Mangelgennemgang 
• Løbende ad-hoc-opgaver 
• Sikkerhedsrundering 
• Udarbejdelse og opfølgning af tidsplan 

Kort om byggesagen 

Vestergade 29-31 – Renovering af erhvervslejemål 

Begge ejendomme står foran en komplet renovering. Arbejdet inkluderer bl.a. en facaderenovering, 
vinduesrenovering, udskiftning af de indvendige overflader samt en række tekniske installationer. 
Arbejdet på Vestergade vil have fokus på forskønne og bibeholde den eksisterende bygning. Det er 
en udfordrende proces, da der er tale om en ældre ejendom. 

Vestergade 33 – Renovering af erhvervslejemål 

Vestergade 33 står foran en vinduesudskiftning, samt komplet gennemrenovering af de indvendige 
lokaler. Herudover skal taget på ejendommen renoveres og hele ejendommen står foran en 
gennemgribende modernisering. Bygningen skal ligeledes gøres klar som nye erhvervslokaler. 

Frederiksberggade 38 – Etablering af nyt erhvervslejemål 

Den tomme grund på Frederiksberggade skal bruges til at opføre en ny ejendom med plads til 
butiks- og kontorlokaler. Ejendommen strækker sig fra strøget videre over til de to eksisterende 
ejendomme på Vestergade. Der vil til bygningen, blive etableret en baggård sammen med 
Vestergade 33. 
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Kort om HK Byg Entreprise A/S 

HK Byg Entreprise A/S blev stiftet i 1999, som et murerfirma, af Henrik Mørkholt. År for år kom der 
nye kunder ind og flere opgaver på bordet, og i 2005 blev virksomheden udvidet med en 
tømrerafdeling. I dag hyres mange underentreprenører ind til at håndtere de forskellige opgaver, 
hvorfor det primære fokus er på projektledelsen og styring af byggesager. Firmaet er vokset støt 
med større opgaver år for år, og vi beskæftiger i dag 9 funktionærer og 10 håndværkere. 

Vi udfører primært hoved- eller totalentrepriser, og ligger stor vægt på en professionel og moderne 
tilgang til projektstyringen. Vi udfører typisk renoverings- og ombygningsopgaver for private 
kapitalfonde, men håndterer også byggesager for det offentlige. Arbejdet omfatter både erhvervs- 
og boliglejemål. 

Praktisk info 

Type: Praktikant 

Lokation:  Arbejdet og størstedelen af praktikperioden vil foregå på byggepladsen: Vestergade 29-
31, 1456 København K. 

Det vil muligvis forekomme at praktikanten skal en tur forbi kontoret fra tid til anden: Stamholmen 
157, 2650 Hvidovre 

Ansøgningsfrist: 15. December 2017  

Ansættelsesperiode: 22. Januar 2018 til 13 juni 2018. Ønskes det at starte før, kan det aftales med 
med byggeledelsen.  

For mere information vedr. Praktikopholdet kan du kontakte Adrian Mikkelsen på tlf.: +45 5127 7781 
eller på mail: am@hk-byg.dk 

Alle ansøgninger bedes sendes til job@hk-byg.dk med ”praktikant” i emnefeltet. 


