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H. SKJØDE KNUDSEN A/S TILBYDER

SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE 
PRAKTIKPLADS
OPSTART JANUAR 2020, eller før

KVALIFIKATIONER OG PERSONLIGE EGENSKABER

●   Baggrund som håndværker

●   Ansvarsbevidst

●   Pligtopfyldende

●  Robust

●   Kan tage beslutninger, når det gælder

MULIGE ARBEJDSOMRÅDER:

●  Gennemgang af udbudsmateriale

●  Risikovurdere og fastlægge strategi for tilbud

●   Mængdeudtræk

●   Udarbejdelse af materiale og tilbudslister for underentrepriser

●   Indhentning af tilbud fra underentreprenør

●   Sparring med produktionsafdelingerne og projektchefer/

      projektleder omkring opgaveløsning, logistik og udførsels-

      metoder

●   Udarbejde kalkulationer i total- og hovedentrepriser

●   Kvalitetssikring af indkomne  tilbud

●   Deltagelse i planlægningsmøder med produktionen omkring

      tilbudssager

Send os din motiverede ansøgning og cv snarest på job@skjode.dk - 

vi indkalder løbende til samtale. For yderligere information, kontakt 

Kalkulationshef Mikael Schroll på mobil: 27 22 17 12 eller mail: msk@

skjode.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

HVAD INTERESSERER DU DIG FOR

- og hvilke kompetencer ønsker du at tilegne dig ? 
Du er med til at bestemme dit ophold hos os, da vi tager udgangs-
punkt i den enkelte praktikant. Vil du være med til at starte dér hvor 
alle byggerier begynder, så er kalkulationsafdelingen i H. Skjøde 
Knudsen noget for dig.

HOS OS, ER DU SIKKER PÅ ......

En spændende og udfordrende praktikplads i et stærkt etableret 
team indenfor kalkulation, hvor vi tror på rigtigheden i reelt at ud-
delegere både ansvar og kompetence samt løbende at støtte, coa-
che og udvikle vores dygtige medarbejdere. ”Frihed under ansvar” 
er derfor ikke blot et tomt statement - vi mener det og praktiserer 
det. Vi er uformelle, og der er ikke langt til handling.

Vi sætter os grundigt ind i opgaven, med formålet om at skabe en 
unik oplevelse af slutproduktet og sikre en god kvalitet. Dette er med 
til at give vores kunder en god oplevelse hos H. Skjøde Knudsen.

ER DET EN UDFORDRING FOR DIG?

OM OS

Vi består af 55 dedikerede medarbejdere som arbejder målrettet 
indenfor vores område. Vi arbejder alle for at gøre en forskel hver 
dag og vi lægger vægt på en god og uformel tone, hvor vi tror på, 
at vi sammen kan skabe mere. H. Skjøde Knudsen er en projekto-
rienteret virksomhed med kompetencer som bygger på stolte 
håndværkstraditioner. Vi bringer summen af fem årtiers erfaring 
i spil, når vi udfører total- og hovedentrepriser for både offentlige 
og private bygherrer. Resultater er moderne og velfungerende in-
dustribygninger, domiciler, dagligvarebutikker, skoler, institutioner 
og ikke mindst boliger. Vi har i øjeblikket travlt med spændende 
projekter i Odenses nye grønne bydel, Gartnerbyen. Et nedlagt in-
dustriområde på godt 140.000 m2, som omdannes til en ny bydel.


