
 

 

En fremtid i MUNCK? 

MUNCK er en succesfuld, dynamisk og internationalt orienteret entreprenørvirksomhed med aktiviteter i 

Danmark, Polen, Tyskland, Norge, Island og Grønland. 

Vores arbejde består i at lave bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, rent drikkevand, fremtidssikrede kloaknet, 

lynhurtige fibernet og sikre havneanlæg. Resultatet er en infrastruktur, som kommer alle til gode. 

Kunne du tænke dig et praktikophold i MUNCK med de bedste rammer for udvikling og spændende 

projekter? 

I MUNCK vil vi altid gerne have nye input fra dygtige og engagerede studerende. Derfor tilbyder vi 

praktikpladser i både Munck Forsyningsledninger (Vejle, Århus, Aalborg, Odense og Glostrup), Munck Asfalt 

(Kongensbro, Aalborg, Nyborg og Roskilde) samt Munck Havne & Anlæg (Nyborg og Sjælland) med opstart 

februar 2018. 

Munck Forsyningsledninger etablerer og renoverer ledninger; fjernvarme, fiber samt kloak- og 

vandledninger.  

Munck Asfalt udfører asfaltopgaver og striber på bl.a. motorveje, landeveje og parkeringsanlæg. 

Munck Havne & Anlæg opfører og renoverer havneanlæg og anløbsbroer samt foretager traditionelt 

anlægsarbejde.  

Munck Íslandi udfører bl.a. erhvervsbyggeri, tunnelering, havneanlæg og kraftværker.  

Munck Civil Engineering udfører større nationale og internationale projekter.  

Som praktikant vil du få en spændende og lærerig ”pause” fra studierne, mens du samtidig åbner dørene til 

en fremtid i MUNCK – hvor muligheder og udfordringer ligger lige til højrebenet. 

Du kommer til at indgå i vores kompetente team af projektledere, der har til opgave at sikre, at projekterne 

gennemføres så optimalt som muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og 

forvaltningen af økonomi. Du får en varieret hverdag, hvor du kommer til at prøve kræfter med alt lige fra 

tilbudsgivning til planlægning, koordinering, styring og tilsyn med projekter samt ledelse af medarbejdere.  

Som praktikant i MUNCK  

 får du lov til at prøve teorier, ideer og tanker af i praksis og løse opgaver både selvstændigt og med 
sparring fra erfarne og dygtige kolleger 

 samarbejder du med nøglepersoner og deltager i processer for ledelse af projekter 

 bliver du en del af medarbejderteamet og oplever hverdagen som ingeniør og projektleder 

 åbner du døren til en lang række muligheder og får et stærkt fagligt netværk 

 bliver du en del af vores ”unge-netværk” på tværs af selskaberne 

 

Vi forventer, at du er  

 engageret, nysgerrig og tør bidrage med input 

 hurtig til at sætte dig ind i nye processer og forstå 
sammenhænge 

 god til at tale med mennesker på alle niveauer 

 arbejder grundigt og struktureret 

 i gang med relevant uddannelse for branchen 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du 

uploader på www.munck.dk.Vi gennemgår 

ansøgningerne og indkalder til samtale løbende. 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Mia Hardorf, HR-koordinator, tlf. 4138 6789.  

 

http://www.munck.dk/

