
Ingangsat helhedsplan i Langeskov

Vi søger praktikanter som kan 
deltage i byggeledelse og fagtilsyn 

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 indpasses 
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 projekteringens mange aspekter, byggeledelse og 
fagtilsyn, og kan være med til spændende opgaver med ind-
sigt i bygherrens krav.

Tiltrædelse:
Efter sommerferien 2022 (6. semester).

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 31 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 erhvervsby-
gninger, svømme- og idrætshaller samt kirkerestaurering.

PRAKTIKANTER

C & W Arkitekter A/S        Kullinggade 31 E    5700 Svendborg
62 21 47 20    www.cw-arkitekter.dk

 

 
 ”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 
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