
Ingeniørpraktikant
I anlægsafdelingen i Dines Jørgensen og Co. A/S beskæftiger vi os med en bred vifte 
af  anlægsopgaver heriblandt byggemodninger, vej- og kloakanlæg, kloakrenoveringer, 
kunstgræsbaner samt sportsanlæg. Vi søger derfor en ansvarsbevidst og pligt-
opfyldende ingeniørpraktikant med interesse for anlægsopgaver.

Praktikperioden vil primært foregå på vores kontor og afdeling i Sorø, men med mulighed for enkelte ugedage på vores kontor 
i Odense S. 

Du skal være i gang med en videregående uddannelse indenfor ingeniørfaget med fag indenfor anlæg. Du skal brænde for 
det faglige og have en forståelse for projektering af anlægsopgaver såsom spildevandsanlæg, trafikanlæg m.m., herunder de 
økonomiske og tidsmæssige forhold.

Hvad skal du lave hos os?
Du vil i praktikken komme til at beskæftige dig med projektering af mindre og mellemstore anlægsopgaver, udarbejdelse af 
udbudsmateriale i fag- eller hovedentrepriser, udarbejdelse af anlægsoverslag samt føre tilsyn i forbindelse med udførelse 
af mindre og mellemstore anlægsopgaver.

Vi forventer at du  
• har grundlæggende kendskab til ingeniørfaget indenfor anlægsprojektering
• har kendskab til Microsoft Officepakken 
• har kendskab til MicroStation eller AutoCad

Vi forventer at du 
• er ansvarsbevidst og pligtopfyldende omkring dine opgaver.
• er nysgerrig samt har mod på at lære og suge viden til dig.
• er interesseret i at kommunikere aktivt med samarbejdspartnere og kolleger.
• er struktureret og selvstændig samt bliver motiveret af at bidrage til teamet.

Vi tilbyder 
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø i en virksomhed med flad struktur. Vi har fokus på det sociale og har en let og uformel 
omgangstone. Vi forventer, at du passer ind i teamet. Du får en ugentlig arbejdstid på 36 timer - fredag til kl. 13. 

Ansøgning
Vil du vide mere om praktikken, er du velkommen til at ringe til anlægsingeniør Kim Wilsleff-Milling  på 21 26 48 24  eller 
afdelingsleder Henrik Steenfeldt Andersen på 24 94 95 48 
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag til Kim Wilsleff-Milling på mail: kwm@dj-co.dk

DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Energivej 3, 4180 Sorø

Tlf. 57 86 06 66
www.dj-co.dk

Dines Jørgensen & Co. A/S har i mere end 65 år været leverandør af rådgivningsydelser indenfor bygge- og anlægsbranchen.
Vi yder vores kunder en specialiseret og professionel rådgivning, som sikrer overholdelse af økonomiske rammer og deadlines.  

Vores styrke er fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed med fokus på gennemarbejdede og holdbare løsninger.  
Læs mere om os på www.dj-co.dk


