GINNERUPARKITEKTER A/S søger en dygtig og engageret
arkitektstuderende til praktikforløb / foråret 2022
VI TILBYDER
Du træder ind i et kompetent arbejdsmiljø, hvor samarbejde sikrer vidensdeling og sparring omkring den optimale opgaveløsning. Vi
prioriterer et godt og kreativt arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, vidensdeling og fællesskab – vi værdsætter en ﬂad struktur med
en uhøjtidelig omgangstone.
Du vil komme til at indgå i tegnestuens igangværende arbejder som en del af teamet. Dine opgaver vil spænde bredt, og du kommer
til at arbejde med projektering i ﬂere skalaer og projektfaser.
I samarbejde med dig vil vi udarbejde en plan for dine læringsmål, således vi igennem et tilrettelagt praktikforløb, sikre at du bliver
introduceret til bred vifte af brancherelevante emner som f.eks. brugerinddragelse, byggeriets faser, rådgiverydelser- og ansvar,
beslutningsprocesser, tilsyn på byggepladsen mv.
Der tilbydes frokostordning samt betalt transport.
OM OS
GINNERUPARKITEKTER er en mellemstor arkitektvirksomhed beliggende i Horsens, der tror på et frugtbart samarbejde mellem unge
kræfter og erfarne medarbejdere. Vi dyrker det gode kollegaskab der er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og
fagligt samspil. Vi arbejder primært med udvikling af større planlægningsopgaver, almene- og private boliger, erhvervsdomiciler,
offentligt og privat institutionsbyggeri og tekniske bygninger i hele landet.

Har vi fanget din interesse er også velkommen til at kontakte partner Trine Mouritsen på 2876 4534
eller på mail tm@ginneruparkitekter.dk.

””

Min opfattelse var, at der ikke var begrænsninger for, hvad jeg kunne få lov at være med til. Jeg havde
en fornemmelse af at blive taget seriøst, når jeg deltog i projekter, og når jeg ytrede mig i plenum.
Jeg blev mødt af professionelle, positive mennesker, i et udviklende miljø. Der var både fokus på et
godt arbejdsmiljø samtidigt med at De arbejdede seriøst og intens på Deres projekter. Feedback og
kritik var positiv og konstruktiv, så jeg har virkelig fået noget i rygsækken, som jeg kan bruge, i mit virke
fremadrettet.
Jeg vil til en hver tid anbefale Ginneruparkitekter som det perfekte sted for fremtidige praktikanter.
- SØREN MUNK SKOVGAARD,
Tidligere arkitektpraktikant 2021

