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GINNERUPARKITEKTER A/S SØGER EN DYGTIG OG ENGAGERET 
BYGNINGSKONSTRUKTØRSTUDERENDE TIL FORÅRET 2022

GINNERUPARKITEKTER A/S er en mellemstor lokalt forankret tegnestue, der arbejder med nybyggeri og renoveringsopgaver, helhedssplaner, 
urbant design og projektudvikling af bl.a. boliger, skoler og tekniske byggerier som vandværker i hele landet. Vi er en dynamisk virksomhed, der 
tror på et frugtbart samarbejde mellem unge kræfter og erfarne medarbejdere.

Du vil komme til at indgå i tegnestuens igangværende arbejder både som en del af teamet og med selvstændigt ansvar i det omfang, du selv 
tillader. Dine opgaver vil spænde bredt, og du kommer til at arbejde med projektering i flere skalaer og projektfaser.

Vi tegner i Revit og bruger de gængse programmer i Office-pakken. Er du bruger af disse programmer, vil det være en stor fordel.

Udvalgte aktuelle projekter:
• Schaubparken, Esbjerg, 331 boliger, et fælleshus og 3000 m2 erhverv
• Honnørkajen, Horsens Havn, 18.000 m2 boliger
• Kirkebjerg Have, 152 boliger, 12.250 m2
• Flere institutioner og erhvervsbyggerier

GINNERUPARKITEKTER A/S er en tegnestue, hvor arbejdsglæde og trivsel er i højsædet, og du tilbydes en lækker frokostordning samt tilskud til din 
S.U.

Har vi fanget din interesse, så send din ansøgning og CV pr. mail til jm@ginneruparkitekter.dk. Du er også velkommen til at kontakte partner Janus 
Mouritsen på 2712 7790 eller på mail, hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig!

- Martin Damsbo,
Tidligere bygningskonstruktørpraktikant

” Hvis jeg skulle vælge praktikplads igen, havde jeg uden tvivl valgt 
GINNERUPARKITEKTER. Du får muligheden for at arbejde med 
mange forskellige opgaver, som allerede i praktikperioden giver 
dig en masse erfaring indenfor flere områder, heriblandt etagebo-
liger, erhvervsbyggeri og renoveringsopgaver...

Dertil skal det siges, at hvis man selv tager fat og giver den en 
skalle, er de heller ikke bange for at tilgive ansvar. Til sidst en stor 
ros til de gode kollegaer, som var gode til at tag i mod en, så man 
fra start følte sig velkommen.  

Honnørkajen
245 boliger på Havnefronten i Horsens


