CASA søger praktikanter 2018
Din fremtid
Som praktikant i CASA får du muligheden for at stille
skarpt på din fremtidige karriere som konstruktør eller
ingeniør. Du får muligheden for at omsætte teori til
praksis. Vi giver dig ansvar og udfordringer, som vil udvikle
dig såvel fagligt som personligt.
Om CASA
CASA er én af Danmarks førende virksomheder
indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores
byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter, en
omsætning på ca. DKK 1,5 mia. og er i fortsat høj vækst.
Vi har ca. 130 fagligt dygtige og erfarne medarbejdere,
der primært er beskæftiget med udvikling og projekt-/
byggeledelse, mens selve produktionen af vores byggerier
er outsourcet til underentreprenører. Vi har projekter i hele
landet.
Hvad laver en praktikant i CASA
Som praktikant hos CASA bliver du en del af teamet på en
af vores byggepladser. Opgaven består typisk i at følge op
på underentreprenørers arbejder, sikre at byggepladsen
fungerer ud fra byggepladsplanerne, udarbejdelse af
kvalitetssikringsmateriale, mønsterrunderinger, tilsyn og
endvidere følge projektledernes dagligdag. Vores intension
i CASA er, at du som praktikant vil opleve et praktikforløb,
der er dynamisk, kreativt, sjovt og fleksibelt – og hvor du
får lov at tage et ansvar, hvis vi vurderer, at du er klar til
det.

• Du har gå-på-mod og godt humør
• Du har solide problemløsningskompetencer
Vi tilbyder
• En kultur der er baseret på vores kerneværdier:
tillid, ordentlighed, respekt og synlighed
• Vi har ambitioner, men ingen spidse albuer
• En uformel kultur i en flad organisation
• Samarbejde på kryds og tværs af forretningen mod et
fælles mål
Praktikmuligheder i Vest
• Trianglen, Aarhus
• Valdemars Have, Aarhus
• Scandinavian Center, Aarhus
• Houlkærvænget, Viborg
Praktikmuligheder i Øst
• Byggefelt 3.5, Ørestad Syd
• Strandholmen, Amager
• Engholmene, Enghave Brygge
• Sundmolehusene, Nordhavn
• P-anlæg, Frederiksberg

Om dig
• Du læser til bygningsingeniør eller konstruktør
• Du kan dansk i tale og på skrift
• Du evner godt købmandskab

Vil du bygge med?
Vest:
Send din ansøgning til Projektchef Morten Langhoff
Jensen pr. mail: mlj@casa-as.dk. Hvis du har spørgsmål
til stillingerne kan Morten træffes på tlf. nr.: 2243 2248
Øst:
Send din ansøgning til Projektchef Elsebet Kruse
Johansen pr. mail: ekj@casa-as.dk. Hvis du har
spørgsmål til stillingerne kan Elsebet træffes på tlf. nr.:
2967 0619

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk.
Havnen 5, 8700 Horsens.
Klubiensvej 1, 2150 Nordhavn

