
K.G. Hansen & Sønner a/s er en solid byggevirksomhed, der udfører nybyggeri og renovering i hoved-  
og totalentrepriser. Vi har bygget siden 1910 og beskæftiger i dag mere end 140 medarbejdere.

deltagelse i projektledelsen med ansvar for egne opgaver
praktisk forståelse - lære fagtermer
få indsigt i projektering
deltagelse i byggemøder, sikkerhedsmøder m.m.
opfølgning på leverandører
kalkulation - hvor du vil få indsigt i kalkulations- og tilbudsprocessen

Hvad kan vi forvente af dig:
at du er under uddannelse som bygningsingeniør eller bygningskonstruktør
at du har overblik og kan holde fokus 
at du er fleksibel og detaljeorienteret
at du er udadvendt, positiv og har et godt humør

Vi tilbyder dig:

Du træder ind i en virksomhed, hvor respekt, ansvarlighed og høj faglighed er kerneværdier. Det er sådan vi 
sikrer både glade medarbejdere og kunder.
Vil du høre mere om, hvordan praktikforløbet i det udførende fag forløber, så er du meget velkommen til at 
kontakte  Afdelingsdirektør, Aarhus: Jakob Gellert - T: 30 16 96 83 eller afdelingsdirektør, Grindsted Anders V. 
Friis - T: 30 16 97 00

Din motiverede ansøgning, vedlagt CV og seneste karakterer, sendes på mail til jge@kgh.dk – hvis du 
søger Aarhus og til avf@kgh.dk hvis du søger i Grindsted .

Vi søger praktikanter til foråret 2022
Til vores byggepladser med udgangspunkt fra vores kontorer i Grindsted og Aarhus, søger vi praktikanter 
til et spændende praktikforløb i den udførende del. 

Hos KG Hansen bliver du en del af holdet fra dag ét. Du bliver tilknyttet en fast projektleder/projektchef som 
vejleder og støtter dig i dine opgaver. Du vil få et spændende og udfordrende praktikforløb, med egne ansvar-
sområder hvor du vil få mulighed for, at udvikle dig såvel fagligt som personligt. 

Du vil bl.a. komme til at arbejde med: 

Med gode folk
skal land bygges
Vil du være en af os?




