
 

Til vores byggepladser med udgangs- 
punkt fra vores kontorer i Grindsted 
og Aarhus, søger vi praktikanter til et 
praktikforløb i den udførende del. 

Hos KG Hansen bliver du en del af hol-
det fra dag ét. Du bliver tilknyttet en 
fast projektleder/projektchef som vej-
leder og støtter dig i dine opgaver. 
Du får et spændende og udfordrende 
praktikforløb, med egne ansvarsom-
råder hvor du vil få mulighed for, at ud-
vikle dig fagligt såvel som personligt. 
 
DU VIL BL.A. KOMME TIL AT  
ARBEJDE MED:
 deltagelse i projektledelsen med   

 ansvar for egne opgaver
 praktisk forståelse - lære fagtermer
 få indsigt i projektering
 deltagelse i byggemøder,  sikker-

    hedsmøder 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 byg- 

 ningsingeniør eller -konstruk tør  
 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.

SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE 
PRAKTIKFORLØB

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 - M: jge@kgh.dk

Afdelingsdirektør, Grindsted: Anders V. Friis - T: 30 16 97 00 - M: avf@kgh.dk
Din motiverede ansøgning, vedlagt CV og seneste karakterer, sendes på  
mail til én af ovenstående, med tydelig angivelse af, hvor du ønsker praktik.
Vi afholder løbende samtaler.

Vil du være  
en af os?

VI SØGER  
PRAKTIKANTER  
Vil du være en af os?



Der er mange måder at bygge på, men for os er der kun én – ordentligt.  
Det har været grundholdningen for KG Hansen siden 1910, hvor mur-
ermester Karl Georg Hansen grundlagde virksomheden. 

KG Hansen er i dag en velkonsolideret virksomhed, der siden 1979 har 
været ejet af KG Fonden, og som i dag ledes af tredje generation, Anders 
Borg-Hansen.

Vi beskæftiger i dag ca. 150 medarbejdere, der arbejder på byggeprojek-
ter vest for Storebælt med udgangspunkt fra vores hovedkontor i Grind-
sted og vores afdeling i Aarhus.

Vi udfører nybyggeri og udvidelser, primært i rollen som hoved- og  
totalentreprenør, med referencer der afspejler vores store alsidighed og 
faglighed inden for erhverv, boliger, skoler, institutioner m.m. I disse  
opgaver udfører vi i stort omfang også egenproduktionen inden for be-
ton- og murerarbejder.

Med projektledere og håndværkere under samme tag sikres kortest 
mulig afstand mellem planlægning og udførelse – derfor udføres vores 
byggeprojekter til tiden, til prisen og i den rigtige kvalitet. Med andre ord, 
så gør vi, hvad vi siger ud fra mottoet – kan det tænkes, kan det bygges.

Hvem er KG Hansen

VI UDVISER RESPEKT
 vi opfører os ordentligt, holder en 

god tone og respekterer andres  
fagområder

VI ER ANSVARLIGE
 vi tager ansvar for, at byggeriet 

forløber som det skal. Vi træffer  
gennemtænkte beslutninger, tager 
ved lære af fejl og prioriterer miljø 
og sikkerhed højt

VI ER TROVÆRDIGE
 vi lægger vægt på åben og ærlig  

dialog, overholder aftaler og op-
træder loyalt i alle sammenhænge

VI HAR EN HØJ FAGLIGHED
 vi sørger for, at forventninger er 

afstemt, og at vi altid leverer den 
aftalte kvalitet. Vores byggepladser 
afspejler det kvalitetsniveau, vi 
forventer af os selv

VÆRDIERNE VI ARBEJDER UDFRA

NÅR DU VÆLGER ET PRAKTIKFORLØB HOS KG HANSEN, KAN DU FORVENTE 
NOGLE INDHOLDSRIGE DAGE HVOR DU VIL BLIVE UDFORDRET OG FÅ NY   
VIDEN I DEN UDFØRENDE DEL AF BYGGEPROCESSEN.

HVAD JEG FÅR MED FRA MIN PRAKTIK HOS KG HANSEN: 

 indsigt i hvordan forhandlinger mellem bygherre, rådgiver og 
   udførende foregår – det kan være det økonomiske aspekt i et 
   samarbejde såvel som det kontraktlige
 indsigt i hvordan et arbejde prissættes og hvad det skal indeholde
 indsigt i økonomistyring og tidsplanlægning
 konkret erfaring med arbejde indenfor egenproduktion, UE’ere og 

   rådgivere
  praktisk erfaring med udførelsesfasen - viden om de forskellige 

   udfordringer man kan støde på
 praktisk viden der bidragee til bedre detaljering når der skal 

 projekteres
 introduktion til rundering på en byggeplads, sikkerhed og         

 arbejdsmiljø samt planlægning heraf
Med en praktisk erfaring, bliver  jeg mere attraktiv overfor   
både udførende og rådgiver. 
Med en praktisk viden kan jeg se løsninger som ikke kun   
fungerer i teorien, men i høj grad også i udførelsesfasen   
samt i håndtering heraf.

Rasmus Aakjær Mortensen
fra praktikant til byggeleder i KG Hansen

Hvad siger vores praktikanter, 
om forløbet hos KG Hansen?


