
I BNS A/S tilbyder vi dig, som er i gang med at læse til bygningskonstruktør eller -ingeniør, et spændende 
og lærerigt praktikophold, hvor du som praktikant bliver en central spiller i udførelsen af en af vores store 
hoved- eller totalentrepriser.

Som praktikant i BNS forventer vi, at du arbejder struktureret og kan håndtere mange forskellige opgaver på én 
gang. Derudover lægger vi vægt på, at du både trives med opgaver, der kræver selvstændighed, og er god til at 
arbejde sammen med andre som en del af et team.

Vi forventer, at du er:
• Engageret og har gå-på mod
• Selvstændig
• Initiativrig og har lyst til at lære
• En team-player, der tager medansvar og bidrager
• Kvalitetsbevidst

Til gengæld giver vi dig de bedste muligheder for at afprøve din teoretiske viden i praksis og dermed styrke din 
fremtidige karriereudvikling. Derudover tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med rig mulighed for personlig udvikling i 
en virksomhed, hvor kvalitet, kundefokus, fællesskab, ansvarlighed og god økonomistyring er vores fokusområder. 

Eksempler på opgaver der skal løses er:
• Granskning af projektmateriale – er der sammenhæng og konsistens
• Kvalitetssikring af det udførte arbejde på pladsen
• Planlægning og opfølgning på byggepladsdrift, herunder proces og logistik
• Aktiv deltagelse i at drive en sikker byggeplads
• Deltagelse i diverse koordineringsmøder, fx bygge- og sikkerhedsmøder
• Mængdeberegninger
• Indhentning af tilbud herunder deltagelse i opfølgende kontraktforhandlinger
• Stadeopfølgning
• Udarbejdelse af projektspørgsmål til tilsyn/rådgivere
• Deltage i løsning af problemstillinger med håndværkere/projekterende

Vi tilbyder:
Som praktikant i BNS kommer du ikke til at kede dig. Tværtimod får du en spændende og selvstændig praktik-
periode på en stor hoved- eller totalentreprise.
Vi søger en praktikant til 1. halvår 2023. Varigheden af praktikforløbet er normeret til 20 uger. 
Arbejdstiden svarer til en normal arbejdsuge på 37 timer. Du kan dog forvente, at der kan være travle uger, hvor 
timeantallet kan snige sig over de 37 timer. 

Aktuelt planlægger vi praktikanter til vores byggesag i Sorø, hvor vi er igang med opførelsen af Magdalene 
Mariehjemmet, et friplejehjem opført i totalentreprise, samt til Urbanplanen Syd på Amager, hvor der i 
hovedentreprise opføres 2 nye fritidsinstitutioner samt foretages en helhedsrenovering af Solvang Bibliotek.
Andre byggesager kan også komme på tale.
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Om BNS A/S
Med udgangspunkt i offentlige samt indbudte licitationer udfører BNS A/S total-, hoved- og storentrepriser in-
den for nybyggeri, byfornyelse, ombygning og renovering. Enkelte sager udføres desuden som sager med tidlig 
inddragelse.

Opgaverne omfatter boligbyggeri for private selskaber såvel som boligselskaber, erhvervsbyggeri samt instituti-
onsbyggeri for det offentlige. Ligeledes har BNS A/S en væsentlig omsætning inden for byfornyelse, ombygning, 
altan-, facade- og tagrenovering.

Vi lægger vægt på en professionel styring af tid, kvalitet og økonomi samt et godt samarbejde med alle invol-
verede parter i byggeprocessen. Vi ønsker at gennemføre og aflevere byggerier, som vi alle kan være stolte af. 
BNS blev oprindeligt etableret i 1987 under navnet B. Nygaard Sørensen A/S. I dag er vi sammen med LM Byg 
A/S og Pihl & Søn A/S samlet under Pihl Holdings. Denne konstellation fremtidssikrer koncernen og skaber 
udviklingspotentiale for alle 3 datterselskaber samt muliggør konsortiesamarbejder på tværs af selskaberne. 
Således er ingen opgave for lille og ingen er for stor.

Interesseret?
Ansøgning og CV sendes til job@bns.dk
Al henvendelse bliver behandlet fortroligt. 

Vi ser frem til at høre fra dig.
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