
 

PRAKTIK HOS KJÆR KNUDSEN PRIMO 2022  
Studerer du til bygningskonstruktør, og er du på udkig efter et praktikforløb i en virksomhed i vækst? 
Så byder Kjær Knudsen dig gerne velkommen på holdet.  
 
Du får en unik mulighed for at lære om entreprenørbranchen i praksis og arbejde tæt sammen med 
virksomhedens projektledere og byggeledere. Som praktikant eller studentermedhjælper bliver du 
en del af vores mange byggeprojekter, herunder beregning af mængder, tidsplan, koordinering og 
logistik.  
 
Dine primære opgaver bliver:  

• Drift og logistik af en byggeplads 

• Tidsplan og koordinering 

• Deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder 

• Indblik i økonomistyring på byggepladsen samt evt. kalkulation 

• Kontakt til underentreprenører, bygherre, rådgiver, håndværkere og leverandører 

• Kvalitetssikring og kvalitetskontrol i digitale værktøjer 

Kjær Knudsens hovedkontor er placeret i Brøndby, men du kommer til at bruge størstedelen af din 
tid på diverse byggepladser. Vi opererer på Sjælland – primært københavnsområdet og omegn. 

Hvad tilbyder vi? 
Vi tilbyder en spændende og lærerig hverdag, som er præget af et højt fagligt niveau i vores Pro-
duktionsafdeling, hvor du kommer til at arbejde med fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser. Der er 
tale om en stilling med spændende opgaver og faglige udfordringer. Vi har fokus på udvikling af den 
enkeltes kompetencer, og der er mulighed for faglig såvel som personlig udvikling.  
Omgangstonen hos Kjær Knudsen er uformel, og du vil få gode muligheder for sparring. Vores kultur 
er præget af et uhøjtideligt og professionelt arbejdsmiljø, hvor gode idéer og den rette ånd sættes 
i højsædet. Vi er kendetegnet ved en flad struktur og gode stabile arbejdsforhold. 
 
Hvem er du? 
Du er på et af de sidste semestre i din bygningskonstruktøruddannelse, og det er et plus, hvis du har 
en håndværksmæssig baggrund.  
 
Du er en teamplayer, der fungerer godt med mange forskelligartede opgaver. Du besidder et højt 
drive og motiveres af, at tingene går stærkt, og projekterne løbende kan udvikle sig. Du er løsnings-
orienteret og i stand til at skabe overblik og arbejde systematisk. Du er god til at kommunikere og 
parat til at samarbejde med alle involverede aktører på byggesagerne. Derudover behersker du Of-
fice-pakken på brugerniveau. 
 

Om Kjær Knudsen 
Kjær Knudsen er en moderne entreprenørvirksomhed fra 1931 med stolte håndværkstraditioner. 
Kjær Knudsen har ca. 60 medarbejdere tilknyttet hovedsædet i Brøndby – heraf 18 funktionærer. 
Vores kernekompetencer er tømrer- og murerarbejder, som vi har i egenproduktion. Vi udfører ty-
pisk renoveringsopgaver og varetager fag-, stor, hoved- og totalentrepriser.  



 

 
Spørgsmål til stillingen 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Produktionsdirektør Thomas Vitting 
på tlf. 23 30 83 25.  
 
Søg stillingen 
Send en motiveret ansøgning og dit CV til Thomas Vitting på tv@kjaerknudsen.dk. Skriv ”Praktik” i 
emnefeltet.  
Vi holder ansættelsessamtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  
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