
Vi tilbyder:
•     Et godt og rummeligt arbejdsmiljø med en uformel 
       tone på vores tegnestue i Randers eller Grenaa
•     Et dynamisk team med forskellige faglige perspektiver
•     Høj grad af frihed under ansvar fra første dag
•     Fokus på din udvikling med opgaver, der varierer i 
       størrelse, art og indhold
•     Frokost- og frugtordning
•     Sociale arrangementer (f.eks. studietur)

Hvis du svarede ja til ovenstående og er under uddannelse til ingeniør med speciale i enten energi og indeklima eller 
bærende konstruktioner, kan det være dig, vi mangler! Du bliver en del af Arkikon, der med 35 års erfaring leverer 
komplet og specialiseret rådgivning inden for komplekst og teknisk byggeri. Vores team består af arkitekter, ingeniører 
og konstruktører, og det er samspillet mellem vores forskellige kompetencer, der gør, at vi kan levere løsninger, 
hvor teknik, æstetik og funktion smelter sammen. Hos os bliver du en del af et tværfagligt team, hvor vi arbejder tæt 
sammen hver dag på tværs af vores specialer og altid har øje for helheden.

Vil du prøve kræfter med installationer eller konstruktioner i komplekse byggeprojekter?

Arkikon søger ingeniørpraktikanter til efteråret 2022 

Vi forventer:
•     Du kan regne på installationer, eller du kender 
       teorien bag bærende konstruktioner (samt SBI-anvis-
       ning 271, teknisk ståbi og Eurocodes)
•     Du har interesse for komplekst og teknisk byggeri
•     Du brænder for at arbejde i tværfaglige teams 
•     Du har et selvstændigt drive og en lyst til at begive dig  
       ud i forskellige typer opgaver
•     Du bidrager med godt humør og en positiv indstilling

Som praktikant hos Arkikon bliver du en del af teamet på lige fod med alle andre. Forløbet tilpasses dit speciale, og du 
kommer til at prøve kræfter med forskellige typer byggeri og kompleksitet. Derudover bliver du en del af processen fra 
start til slut og får mulighed for at komme med på byggepladsen. Vi søger hele tiden at optimere vores processer, og 
du kan hurtigt få mulighed for at præge vores arbejdsmetoder ud fra de idéer, du har.

Er det dig, vi leder efter? Så send en motiveret ansøgning med dit CV til info@arkikon.dk. Ønsker du mere information? 
Så er du velkommen til at kontakte Bo Brøgger Rasmussen om bærende konstruktioner på +45 21695945 eller René 
Levinsen Rasmussen om energi og indeklima på tlf. +45 28919608. Vi besætter praktikpladserne løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!


