
Udviklende  
praktikpladser 

for dygtige og ambitiøse studerende på 
ingeniør- og bygningskonstruktør-  

uddannelserne i hele Danmark



I Dansk Boligbyg har vi løbende omkring 50 byggepladser  
i gang i hele landet. Her tilbyder vi hvert år spændende  
og lærerige praktikpladser til ingeniør- og konstruktør- 
studerende.

Som praktikant hos os får du rig mulighed for at opleve  
jobbet som byggeleder i praksis. Du kan se frem til en  
praktikperiode, der er præget af et højt fagligt niveau, og 
hvor du får masser af ansvar for egne opgaver med bl.a.  
byggeledelse, planlægning, koordinering, kvalitetsstyring  
og ikke mindst dialog med vores mange underentreprenører.  

Du bliver et fuldgyldigt medlem af projektteamet fra første 
dag, og din hverdag vil veksle mellem arbejde på kontoret 

og opgaver på byggepladsen. Du indgår naturligt på bygge- 
og afdelingsmøder, ligesom du selvfølgelig også vil få stor 
indsigt og erfaring med vores forskellige projektledelses- og 
styringsværktøjer. 

Når vi udvælger vores praktikanter, lægger vi vægt på, at  
du er ambitiøs og dedikeret ift. dit studie og din faglighed. 
Samtidig er det vigtigt for os, at du er en stærk og  
initiativrig holdspiller, der bidrager med selvstændige 
beslutninger og gode løsninger i en travl hverdag.  

En stor del af vores praktikanter falder så godt til, at de 
fortsætter som studentermedhjælpere hos os for senere  
at blive byggeledere og projektledere.

I praktik som byggeleder



Fra praktik  
til faste jobs
”I min praktik fik jeg meget bedre greb om  
byggeri i praksis, og nu hviler jeg i mine  
kompetencer på byggepladsen.”
Tobias Faurholt 
Blev bygningskonstruktør efter endt gymnasium.  
Nu er han byggelederassistent hos os.

”I min praktik fik jeg omsat al teori til praktisk  
viden og fik en enormt stor byggeteknisk 
forståelse. Desuden er jeg blevet god til at løse 
praktiske problemer ude på byggepladsen.”
Mark Løvborg  
Tidligere praktikant og studentermedhjælp.  
Nu fastansat byggeleder hos os

”Jobbet som studentermedhjælp har ført  
mig videre til et spændende, fast job.”
Liv Amalie Nybo Rohlfing 
Projektleder i afdelingen for digitalisering.



Dansk Boligbyg er blandt Danmarks 10 største hoved- og totalentreprenører 
med speciale i bolig- og institutionsbyggerier. Vi bygger i tæt samarbejde  
med professionelle bygherrer, rådgivere og underentreprenører.

Selvledelse, troværdighed og arbejdsglæde er nogle af vores grundlæggende 
værdier, der sammen med et særdeles erfarent medarbejderteam og  
korte beslutningsveje er blandt nøglerne til vores succes.

I Dansk Boligbyg arbejder vi strategisk med digitalisering og vi har fokus på 
fremtidens boligformer og bæredygtigt byggeri.

Dansk Boligbyg blev etableret i 1998 og er i dag landsdækkende med  
afdelinger fordelt på kontorer i Horsens, Aalborg, Odense og Roskilde.  
Vi beskæftiger mere end 100 medarbejdere.

Om Dansk Boligbyg

Sådan søger du
Vi ansætter typisk praktikanter  
to gange om året – i januar og  
august. Du kan søge praktik hos  
os via:

danskboligbyg.dk/praktik

Eller scan QR-koden:

... og bliv en del af landets bedste 
boligbyggere!


