PRAKTIK // INTERNSHIP

ER DU VORES NYE PRAKTIKANT?

ARE YOU OUR NEW INTERN?

EFTERÅRSSEMESTERET 2018

FALL SEMESTER 2018

Holscher Nordberg søger dygtige
bygningskonstruktørstuderende til
praktikophold på vores tegnestue i
København i forårssemesteret.

Holscher Nordberg is looking for
talented constructing architect students to join our office in Copenhagen
as interns.

Som en af vores nye praktikanter
læser du til bygningskonstruktør
eller tilsvarende og har et godt talent
for Revit og/eller AutoCAD. Desuden
har du et godt humør og stor lyst til
at arbejde med projekteringsopgaver
sammen med vores konstruktører og
arkitekter.

As our new intern, you are studing to
become a constructing architect or
similar and have a good talent for Revit and/or AutoCAD. We value a good
working environment where you will be
working close with our talented architects and constructing architects.

Send dit CV og portfolio til
job@hnap.dk og se mere på
holschernordberg.dk

Please send your CV and portfolio
to job@hnap.dk and learn more on
holschernordberg.dk

HOLSCHER NORDBERG SØGER BYGNINGSKONSTRUKTØRPRAKTIKANTER
EFTERÅRSSEMESTERET 2018
Hos Holscher Nordberg Arkitekter har vi travlt med en række spændende, store projekter inden for blandt andet boligejendomme og erhvervsbyggeri i Københavnsområdet. Derfor søger vi dygtige praktikanter til at hjælpe vores bygningskonstruktører
med projekteringsarbejdet i foråret 2018.
Sammen med konstruktørerne kommer du til at arbejde med den praktiske projektering og færdigudvikling af bygningernes endelige design i beskrivelser og detaljetegninger.
Som praktikant hos Holscher Nordberg bliver du typisk tilknyttet projekteringen af et
konkret projekt, hvor du indgår i teamets daglige arbejde. Teamet støtter dig naturligvis i løsningen af dine opgaver. Vi har travlt, men samtidig er der altid en afslappet
og sjov stemning på tegnestuen.
Det er en stor fordel – men ikke et krav – at du:
- Er bruger af Revit og/eller AutoCAD eller øvrige IKT/BIM
arbejdsmetoder og -processer
- Har kendskab til byggeriets aftaleforhold, entreprisemodeller,
udbudskrav og AB92.
- Har en systematisk og struktureret arbejdstilgang – og
tager ansvar for dine opgaver
- Er udadvendt med et positivt engagement og lyst til at
arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø
- Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
Holscher Nordberg er et yngre, ambitiøst arkitektkontor med base i København. I øjeblikket er vi omkring 50 på tegnestuen, inklusiv arkitekter, konstruktører og administration. Hverdagen på tegnestuen er præget af en hyggelig og uformel stemning,
hvor vi spiser frokost sammen og holder månedlige fredagsbarer. Alle praktikanter
kommer med på vores studietur til efteråret, som i år går til LA.
Vi arbejder med relationen mellem bybygning, byrum og byggeri, og vi har en lang
række veludførte projekter bag os inden for byplanlægning, bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. I koblingen mellem stedsspecifik analyse, social forståelse og æstetisk sans, skaber vi projekter af høj arkitektonisk kvalitet.
Hvis du har lyst til at styrke dine kompetencer og erfaringer hos os, så send en kort
ansøgning med CV og eventuelt et portfolio til job@hnap.dk så hurtigt som muligt.
Vi ansætter gerne praktikanter parvis, så du må meget gerne opfordre din bedste
studiekammerat til at søge også.
Vi behandler ansøgningerne og laver praktikaftaler løbende.

