Skal du være praktikant

i et af Danmarks største håndværkerfirmaer?
Vil du udfordre og blive udfordret i din jagt på at blive en dygtig projektleder eller tilbudsberegner? Vil du være en del af et hold, hvor
gåpåmod, selvstændighed og nysgerrighed bliver værdsat og skaber
forudsætningerne for sparring og udvikling?
Så er praktik i Jakon måske det rigtige match for dig.
Som total-, hoved-, og fagentreprenør på nogle af Sjællands største
og mest udfordrende byggesager er det afgørende, at vores projektog byggeledere arbejder proaktivt, udfordrer projektet og finder
løsninger på udfordringer før de bliver til problemer.
Netop nu har vi mulighed for at tage praktikanter i flere af vores
afdelinger. Det kunne være på et af vores store igangværende projekter, som Nyt Hospital Nordsjælland, der er en kompletteringsentreprise på 450. mio. kr. Eller måske kunne du tænke dig at prøve
kræfter med vores Strategiske Partnerskab med Byggeri København
- DSP PLUS, hvor vi arbejder som totalentreprenør på flere større
sager. Det kunne også være i vores tilbudsafdeling, hvor vi regner og
skriver tilbud på store såvel som mindre projekter.
Der er mange flere muligheder, og hvis du har en særlig passion, så
er der gode muligheder for, at vi sammen kan finde det helt rigtige
for dig.

Vi søger praktikanter der
udfordrer, spørger, lytter og lærer

Som projektleder forventer vi, at du bruger din faglighed til at granske, udfordre og spørge. Både til det projekt du arbejder med, men
også til vores processer og arbejdsgange. Med den tilgang ved vi, at
der er gode chancer for et vellykket forløb, både for os og dig.
Målet er altid at skabe de bedst mulige betingelser for vores
håndværkere, så de kan udføre håndværk i høj kvalitet med effektiv
fremdrift - på den måde skaber vi driftklare byggerier til aftalt tid og
kvalitet.

Vi bygger på godt håndværk
Jakon A/S er et af Danmarks største
håndværkerfirmaer. Vi udfører alle typer
af opgaver inden for total-, hoved-, storog fagentrepriser.
Vi bygger på gode håndværksmæssige
traditioner og kombinerer dem med
moderne ledelsesprincipper, professionel byggestyring og en højt kvalificeret
medarbejderstab.

Jakon A/S i fakta
• 900 mio. kr. i årlig omsætning
• Projekter på op til 450 mio. kr.
• Cirka 350 medarbejdere
• Vi bygger for store offentlige og private
kunder i primært Storkøbenhavn
• Grundlagt i 1978 af Håkon Pettersen
• Ejet af familen Pettersen og ledende
medarbejdere
• Læs mere på Jakon.dk
• Send din ansøgning til: jakon@jakon.dk

Hos Jakon får du
• En kultur der bygger på ordentlighed, kvalitet og pragmatik
• En flad struktur hvor sammenhold og gensidig respekt er i højsædet
• Indsigt i komplicerede og udfordrende projekter
• Ansvar for egne områder i tæt sparring med erfarne kollegaer
• Mulighed for at bidrage med din viden og bruge den i praksis
• Mulighed for at udvikle dine kompetencer efter interesse

Soundport - Ferring

Kulturhus Risbjerggård

Daginstutitionen Roskildevej

