
Vi søger nu praktikanter som kan 
deltage i byggeledelse og fagtil-
syn på vores byggepladser samt 
deltage i projekter på tegnestuen

Hos C & W Arkitekter A/S har vi jævnligt praktikanter i 
kortere eller længere perioder. Dette ser vi som en god mulig-
hed for Jer til at prøve de tilegnede færdigheder af i det virke-
lige arbejdsmiljø, hvor såvel arkitektoniske, konstruktive,  
tekniske, tidsmæssige som økonomiske hensyn skal ind-
passes i projekterne. 

Vi tilbyder:
Et godt og kreativt arbejdsmiljø i spændende rammer med 
gode kollegaer. Vi sikrer at du, som praktikant, får et godt 
indblik i byggeledelse og fagtilsyn og kan være med til 
spændende opgaver med indsigt i bygherrens krav på helt 
særlige sager.

Henvendelse:
Ansøgning sendes til Kim Fink, kf@cw-arkitekter.dk. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

C & W Arkitekter A/S er etableret i 1974 og beskæftiger 33 medarbejdere. Tegnestuen har stor kompe-
tence inden for fagtilsyn og byggeledelse, lokalplanlægning, skoler og børneinstitutioner, ældrecentre og 
ældreboliger, almene og ungdoms-boliger, enfamiliehuse og sommerhuse, kontor- og erhvervsbygninger, 
svømme- og idrætshaller samt kirkerestaurering.
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”Efter 2 ½ år på skolebænken, var det med stor spænding at skulle træde ind 
på en ”rigtig” tegnestue. Jeg blev taget rigtig godt imod af de nye kolleger og 
blev hurtigt en del af teamet, hverdagen og arbejdsgangene.  
 
Opgaverne er mange og forskellige, spændende fra små fredede sprøjtehuse 
til projektforslag på funktionstømte bygninger med flere tusinde m2. Man 
bliver hurtigt tildelt et stort ansvar med egne opgaver, og med dem løfter 
man sin viden og styrker sine evner til udførelse. Praktiktiden er ovre før 
man ved af det, dagene simpelthen flyver afsted, når man er engageret og 
fordybet i opgaverne. 
 
Samarbejdet med arkitekterne på tegnestuen, har været en særlig god 
oplevelse. Især fordi de bidrager med en anden tilgang til projekterne end en 
bygningskonstruktør og derved nuancere oplevelsen betydeligt. 
C&W arkitekter er en meget professionel tegnestue med albuerum og 
mulighed for at blive en dygtig bygningskonstruktør. Det er dig selv der 
sætter overliggeren og derved grænsen for egen udvikling”. 
 
Michael Juel Lolk, Bygningskonstruktørpraktikant foråret 2019 

 

 

 
 ”Et praktikforløb hos C&W Arkitekter A/S, hvor der kan tilbydes 
projekterings- og udførelsesdelen, har belyst hvad en bygningskonstruktørs 
kvalifikationer kan bruges til i en arkitektvirksomhed. Hos C&W er der 
mulighed for selvstændighed og fordybelse i de sager man har arbejdet med. 
Så har man mod på at arbejde med frihed under ansvar, så kan C&W klart 
anbefales. Hvis der har opstået problemstillinger, har mine kollegaer været 
gode til at bistå med kompetent hjælp og vejledning. I praktikforløbet bliver 
man hurtigt en del af teamet og sammenholdet, hvor man arbejder på lige fod 
med de andre.  
Iagttagelser og observationer jeg har gjort mig igennem praktikken, har 
været med til at højne kvaliteten af mit eget arbejde. Det har været en 
spændende og lærerig proces at arbejde med på sager af forskellige 
karakterer. Det understøtter bygningskonstruktørens alsidighed, når man 
har været med til at arbejde på opgaver der har været vidt forskellige”. 
 
Nikolaj Svendsen, Bygningskonstruktørpraktikant foråret 2021 

 


