Praktikant søges til Ommen!
Er du bygningsingeniør-, bygningskonstruktør eller
bygningskoordinatorstuderende og drømmer du om en
praktikplads med varierende opgaver og omgivet af gode
kollegaer? Så er det dig vi står og mangler!

Hvem er vi?
Ommen a/s er en entreprenørvirksomhed med 16 års erfaring på bagen.
Vi har kompetencer og referencer inden for vores kerneområder:

•
•
•

Byggeri
Beton, betonrenovering og bro- & brorenoveringer
Industriel overfladebehandling

Vi udfører større og mindre projekter i såvel total-, hoved- som fagentrepriser i hele Danmark samt på
Færøerne og i Grønland.
Vores grundlæggende værdier har siden virksomhedens start været troværdighed, dygtighed, samarbejde
og ansvarlighed. Ligeledes ønsker vi at være kendt som en virksomhed, der leverer den efterspurgte
kvalitet til den rigtige pris, og under størst mulig hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø. Vi holder vores
aftaler og respekterer vores kunder og samarbejdspartnere.
Hvad kan vi tilbyde dig?
Som praktikant i Ommen a/s bliver du en del af en virksomhed med fokus på kvalitet og godt samarbejde både internt i virksomheden og eksternt med vores samarbejdspartnere. Fagligt får du mulighed for indsigt
i, hvad det vil sige at arbejde inden for entreprenørbranchen samt viden omkring, hvad et byggeri kræver både ude i marken og inde ved skrivebordet. Herudover vil du få mulighed for at følge projekterne helt fra
udbudsfasen og frem til afleveringen, med alt hvad dette indebærer. Du bliver en del af et team, hvor vi
samarbejder, men hvor du også vil få mulighed for at have egne ansvarsområder.
Dette kunne blandt andet indebærer:

•

Projekt opstart; Gennemgang af udbudsmateriale, opmåling og kalkulation

•

Samarbejde og koordinering med rådgivere og ingeniører

•

Projekt udførsel; Kvalitetsstyring i Dalux, byggeledelse og projektplanlægning

•

Projekt afslutning; Aflevering, D&V og mangelgennemgange
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Send dit cv til HR Chef Hanne Cording på hac@ommen.as eller ring til KS koordinator Josephine Munch
Stærke på 54554080 for nærmere oplysninger.
Vi håber at høre fra dig snarest muligt og glæder og til – sammen med dig – at planlægge din
praktikperiode!
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