Slidsevægge – lyder det spændende?
Bliv praktikant i CASA
Din fremtid
CASA er kendt for at se kreative muligheder og løse
byggeopgaverne med nye og anerkendte metoder.
I takt med, at der er et større behov for skånsomme
metoder til etablering af dybe byggegruber til for eksempel
underjordiske p-anlæg i tætbebyggede områder, er
slidsevægge en meget anerkendt metode, som CASA
gør brug af. Af fordele kan for eksempel nævnes, at
de minimerer de miljømæssige belastninger, det er en
forholdsvis hurtig udførelsesmetode ved komplicerede
geotekniske forhold, og der forekommer mindre støj og
vibrationer.

• Du evner godt købmandskab
• Har gå-på-mod og godt humør
• 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

Slidsevægge er én blandt mange spændende metoder,
som du som praktikant i CASA får muligheden for at stille
skarp på og omsætte teori til praksis. Vi giver dig ansvar
og udfordringer, som vil udvikle dig såvel fagligt som
personligt.
Hvad laver en praktikant i CASA
Som ingeniør eller konstruktørpraktikant 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
derudover 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.
Om dig
• Du læser til bygningsingeniør eller konstruktør
• Du kan dansk i tale og på skrift

Vil du bygge med?
Vest: Send din ansøgning til Projektchef Morten Langhoff
pr. mail mlj@casa-as.dk
Øst: Send din ansøgning til Produktionschef Dan Thomsen
pr. mail dat@casa-as.dk
Fra 16. juni 2017 har CASA A/S hovedsæde på
Havnen 5, 8700 Horsens

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk.
Vi behandler ansøgninger løbende men venter gerne på
den rigtige medarbejder.

