I PRAKTIK HOS PLH?
Er du en af vores nye konstruktør
praktikanter?
Har du lyst til at blive en del af en spændende og dynamisk arbejdsplads,
hvor du kan få mulighed for at arbejde på en række ambitiøse og komplekse projekter? Skal udfordrende byggetekniske løsninger og innovativ
arkitektur være omdrejningspunkt for din læring og udvikling?

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor du
kommer til at indgå i ét eller flere af tegnestuens projekter. Vores erfarne
medarbejdere er med til at sikre, at du får den rette faglige vejledning.
Sammen med et dygtigt projektteam arbejder du med avanceret
projektering - fra arkitektens skitse til det færdige projektmateriale
– herunder konstruktion og byggeteknik og med fokus på struktur- og
modelleringsprincipper i bygningsmodellen.

DU KAN BL.A. FORVENTE AT:

- Være med til at overføre viden til praksis og hjælpe med at finde
bygbare løsninger
- Prøve kræfter med komplekse projekter i forskellige faser
- Styrke dit materialekendskab
- Styrke dine samarbejdskompetencer
- Deltage i projektmøder
- Lære om udbuds- og entrepriseformer
Til gengæld forventer vi et højt engagement og fagligt niveau fra din side
– samt en positiv indstilling.

ANSØGNING:

Hvis du har lyst til at blive en del af PLH arkitekter, så send din ansøgning
til internship@plh.dk hvor du fortæller, hvorfor netop du skal være PLHs
næste praktikant. Vedhæft gerne CV og portfolio med relevante projekter,
der viser dine faglige kvalifikationer. Skriv ’konstruktørpraktik’ samt dit
navn i emnefeltet.
Vi opfordrer dig til at søge hurtigst muligt, da vi løbende tager ansøgere
ind til samtale og lukker for ansøgere, når vi har fundet de rigtige kandidater. Ønsker du en praktikplads til efteråret 2018, så ansøg senest
25. juni 2018.

FORMÅLET MED VORES ARBEJDE ER
AT FORBEDRE LIVSKVALITET GENNEM
IDENTITETSSKABENDE ARKITEKTUR

PLH Arkitekter A/S . Vermundsgade 38K . DK-2100 København Ø . www.plh.dk . +45 3543 0055 . plh@plh.dk

VI TILBYDER:

