
Om ansøgning og proces

Spørgsmål til stillingen?

Om Raundahl & Moesby A/S

Vi har rødder i projektudviklingsbranchen og 
udfører totalentrepriser, hvor selve 
udformningen af projektet udgør en 
væsentlig del af opgaven. Vi har ikke 
håndværkere ansat selv, men indkøber alt 
arbejde hos eksterne underentreprenører. 
Vi har stor fokus på kundetilfredshed og vi 
ligger langt over gennemsnittet i 
undersøgelser af bygherretilfredshed.

Vi søger ingeniør- og bygningskonstruktørpraktikanter til foråret 2023 til 
vores byggepladser i Frederikssund.

Som praktikant kan du forvente at blive en aktiv del af byggeteamet på 
vores større byggesager, hvor du er med til at sikre, at vi kan aflevere et 
byggeri i høj kvalitet til bygherren.

Dine opgaver vil bl.a. være:

• Daglig rundering og opfølgning på byggepladsen.

• Deltage i diverse møder (sikkerhedsmøder, byggemøder, bygherre-
møder m.v.)

• Drift af byggeplads/skurby

• Sikkerhed på byggepladsen

• Indkøb/entrering af mindre opgaver/entrepriser

• Mangelgennemgang

• Kvalitetssikring / drift og vedligehold

• DGNB

Vi forventer:

At du har gå-på mod og engagement, at du er udadvendt og kan 
kommunikere åbent og effektivt og er villig til at gå i klinch med de 
udfordringer, der opstår på en byggeplads.

Lige fra grundlæggelsen af Raundahl & Moesby har vi været offensive i optag 
af praktikanter, hvilket bl.a. skyldes, at vi gerne vil tage et medansvar for 
uddannelsen af nye ingeniører og konstruktører og at vi bruger 
praktikanter som rekrutteringsgrundlag for fremtidige ansatte.

Du kan læse om Raundahl og Moesby på raundahl-moesby.dk

Vi ser frem til at høre fra dig

Vi søger praktikanter

Er du interesseret i stillingen, så send os en 
ansøgning med det samme og senest d. 
01.12.2022 på info@raundahl-moesby.dk. 
Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingen, 
er du velkommen til at kontakte
Afdelingschef Per Andersen på tlf. 
20985600.
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