
Som praktikant og studentermedhjælper kommer du i særlig høj grad til at
benytte dig af din indlæring fra fagene.

Praktikant
- Vil du være med til at styrke vores 
kontrakt og økonomistyring?

Profil

Vi leder efter engagerede og selvstændige prak-
tikanter, der har lyst til at være en del af en spæn-
dende og alsidig hverdag. Du skal have en god 
social forståelse og kunne navigere rundt blandt 
både håndværkere, entreprenører, rådgivere og 
bygherre. Du er systematisk og er god til at skabe 
et overblik. Du finder de udfordringer, der er i byg-
geriets økonomi og kontraktforhold, spændende. 
Du læser byggekoordinator eller bygningskon-
struktør, og har en naturlig interesse for aftalefor-
hold og økonomi i byggerier.

Kontakt Nickolai Lindberg på nal@hk-byg.dk 
eller telefonisk på tlf.: 7192 1750.

Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.
dk. Angiv din ansøgning med teksten: 
“Praktikant“ i emnefeltet.
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Virksomhedsdrift
+ Økonomistyring – du kommer 
til at danne overblik og rapport-
ere om byggesagernes økonomi 
i tæt samarbejde med byg-
geledelsen

+ Overblik - Gennemskue og 
danne overblik – over bygge-
sagen og benytte din position i 
helikopteren til at hjælpe bygge-
ledelsen og formidle til HK Bygs 
ledelse.

Byggejura
+ Kontraktforhold – Udarbejde 
kontrakter med under-
entreprenører og gennemskue 
konsekvenser af kontraktforhold 

+ Være sparringspartner for
byggeledelsen

Kommunikation
+ Forhandlinger med under-
entreprenører og leverandører

+ Kommunikation – du kommer 
til at kommunikere med alle 
interessenter fra branchen – fra 
bygherre til håndværker

For yderligere information om stillingen



Praktikant
- Er du vores nye kollega
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Arbejdspladsen

Vi har en ambition om en stadig vækst i de kom-
mende år, hvilket samtidigt også stiller nye krav 
til styringen og ledelsen af vores forskellige byg-
gesager. Vi har brug for fagligt stærke personer, 
der kan indgå på vores team af 

HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og
totalentreprise på Sjælland. Vi udfører renovering, ombygning og nybyg af bolig, eller 
erhvervsejendom. I dag har vi ca. 30 medarbejdere, hvoraf størstedelen beskæftiger sig
med de forskellige byggeprojekter.

projektledere med den daglige ledelse af vores 
byggesager. Vi har en flad struktur med en åben 
kommunikation og et samarbejde på tværs af 
organisationen, hvor frihed under eget ansvar 
spiller en central rolle i den måde vi arbejder på.

Om stillingen

Som praktikant i controllerfunktionen kommer 
du i særdeleshed til at arbejde og assistere 
vores projektcontroller i det daglige arbejde 
med økonomi og kontraktstyring ude på vores 
igangværende byggesager.

Dit praktikophold er en del af din uddannelse 
derfor er det vigtigt for os at tilbyde dig rel-
evante og lærerige opgaver. Vi hjælper gerne 
med til processen omkring din praktikrapport 
og projektopgave.

Vi prioriterer gerne ansøgere der ønsker at 
søge fast stilling hos os efter endt praktikop-
hold, enten som studentermedhjælper eller 
fuldtidsansat.

Skal du først i praktik i 2021, men ønsker at 
arbejde med ovenstående, så kontakt os alle-
rede nu og hør om mulighederne for at starte 
som studentermedhjælper.
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