
BYGNINGSKONSTRUKTØRPRAKTIKANT TIL FORÅRET 2023
NOVA5 arkitekter søger konstruktørpraktikanter til forårssemesteret 2023

Som Bygningskonstruktørpraktikant hos NOVA5 bliver du en del af tegnestuen, hvor du kommer til at tænke i helhe-
der og gør dine kreative tanker til virkelighed. Gennem hele dit forløb vil du være tilkoblet en mentor, som vil følge dig 
og støtte dig i din læring og udvikling.

Du vil indgå i tegnestuens projekterings- eller udførende teams, hvor du sammen med kollegaer indgår i løsningen af 
opgaver. Derfor forventer vi, at du er engageret, nysgerrig og god til at indgå i teamarbejde.

Igennem praktikken vil du få bred praktisk erfaring gennem alsidige opgaver, der udvikler dig fagligt både indenfor 
bygningskonstruktørfaget og byggeri generelt. Hertil vil du ligeledes få et indgående kendskab til arkitketfaget og til 
byggebranchens arbejdsgange.  

I fællesskab tager vi begge ansvar for din læring. På den måde sikrer vi os at forløbet er skræddersyet efter dine behov 
og ønsker, så du kan udvikle dig mest muligt. Du vil i et bredt omfang være med til at tilrettelægge dit forløb, så du kan 
prøve kræfter med noget af det, som du finder mest interessant.

Vores mål er, at du under dit praktikophold både dygtiggøre dig og bliver rustet til arbejdet i en arkitektvirksomhed. 
Det er derfor vigtigt for os, at du stifter bekendtskab med alle byggeriets faser og de forskellige værktøjer, vi bruger i 
den forbindelse  - herunder Revit.

Du bliver en integreret del af tegnstuen både fagligt og socialt, hvor du får mulighed for at deltage i kurser og oplæg, 
men du vil også blive inviteret med til scoiale arrangementer, som kan variere fra fredagsbar til studieturer.

Vi holder løbende samtaler, så send hurtigst muligt din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send din ansøgning til CEO arkitekt Hanne Vinkel Hansen på: hvh@nova5.dk

Få mere info om erfaringer vedrørende praktikophold i NOVA5 i videoen med Olivia, der tidligere har praktikant i 
NOVA5.

NOVA5
Vi arbejder med Bolig, Læring og Kultur. NOVA5´s vision er at udvikle og realisere arkitektur, der danner rammer for 
menneskelig udfoldelse, trivsel og social sameksistens. Vi brænder for at skabe projekter, hvor arkitektur, proces, bære-
dygtighed og innovation indgår naturligt. Vi arbejder både med nybyggeri og transformation af eksisterende bygnings-
masse.

Hos NOVA5 er vi i alt 22 arkitekter, konstruktører og praktikanter. Vi ser frem til at få ny og betydningsfuld inspiration 
fra vores praktikanter.

Gå ind på vores hjemmeside og læs mere om os: www.nova5.dk

https://www.nova5.dk/nyheder/praktikant-som-bygningskonstruktor-hos-nova5
www.nova5.dk

