
 

 

Stillings- og personprofil for Byg-

ningskonstruktørpraktikant, Facility 
Management 

 

 
 

Praktiske oplysninger 

Stilling:   Bygningskonstruktørpraktikant 

Ansættelsessted:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Tjenestested indtil videre:  DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Kontakt:   Telefon: 74 74 74 74  

   Hjemmeside: www.dinforsyning.dk  

Refererer til: Afd.leder, Facility Management, Jacob Lorenzen 

Plet 

Ansættelsesvilkår: Stillingen er på fuld tid. 

Ansøgning: Ansøgning sendes elektronisk via vores hjemme-

side; https://dinforsyning.dk/da-dk/job 

  

  

Ansættelsestidspunkt:  Slut januar/start februar 2020 

 

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til afd.leder, Facility Ma-

nagement, Jacob Lorenzen Plet, tlf.: +4574747543 

 

Samtaler:   Løbende samtaler    

  

 

 

  

Ansættelsesprocedure 

Ansættelse af Bygningskonstruktørpraktikanten foretages af afd.leder, Facility Manage-

ment.  

 

Ved samtalerne deltager: 

• Jacob Lorenzen Plet, afd.leder, Facility Management 

• Helle Glent-M. Winther, HR-konsulent 

    

http://www.dinforsyning.dk/
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Om afdelingen 

I Facility Management arbejder vi med vedligeholdelse af alle bygninger i DIN Forsyning, 

som udgør 56.000 m² fordelt på 200 bygninger. 

 

Vedligeholdelsesarbejdet omfatter både bygningerne udvendigt (vinduer, døre, tage 

mv.), ventilationssystemer samt vand- og varmestyring. Afdelingen har derfor ansvar for 

at se behov for vedligeholdelse ifm. vores bygninger, planlægge de nødvendige aktivite-

ter og sørge for, at de planer, der lægges, overholder det fastlagte budget. 

 

Hovedopgaverne i Facility Management 

I Facility Management har vi selv det fulde ansvar for vedligeholdelse af administrations-

bygningen på Ulvsundvej 1, Den Gamle Kedelhal samt lokalerne på Gl. Kærvej 15 i 

Varde. Herudover agerer afdelingen rådgiver, når de, der har ansvar for de resterende 

bygninger i DIN Forsyning, skal i gang med et vedligeholdelsesprojekt, ny- eller til- og 

ombyg. Her hjælper vi bl.a. med: 

 

• Udbud, koordinering og ledelse af byggeopgaver. 

• Rådgivning (eks. ifm. ny, til- og ombyg) 

• Energioptimering og helhedsplaner (vurdering af bygningens levetid) 

• At sørge for kvalitet og gode løsninger 

• Nøglesystemer 

• Udendørsarealer/grønne arealer 

 

I afdelingen følger vi herefter op på opgaverne, så de bliver løst, og vedligeholdelsespla-

nerne dermed overholdes. Udover vedligeholdelsesopgaver udfører vi også: 

 

• Teknisk rådgivning og sparring ifm. køb og salg af ejendomme 

• Opdatering af bygnings- og boligregistret (BBR) 

• Administration af forsikringsskader 

• CTS-overvågning (styring af temperatur, belysning, ventilation mv.) 

• Intern service og kantinedrift 

• Drift af DIN Forsynings biler (85 stk.) 

 

Primære opgavefelter for bygningskonstruktørpraktikanten 

Din vigtigste opgave er at lære at bruge din teoretiske viden i praksis. Du bliver en del af 

et stærkt tremandshold, hvor du skal indgå i hverdagsopgaver. Efterhånden vil du få 

flere selvstændige opgaver.   

 

Opgaverne tæller bl.a.: 

• Vedligehold af bygninger 

• Planlægning, budgettering og overholdelse af vedligeholdelsesplaner 

• Rådgivning ifm. ny, til- og ombygning 

• Teknisk rådgivning og sparring ifm. køb og salg af ejendomme 

• CTS-overvågning  

 

I DIN Forsyning har vi desuden en forventning til medarbejderne om at deltage 

i nedenstående aktiviteter: 

 

• Vidensdeling på tværs af funktioner 

• Deltage i arrangementer i forbindelse med DIN Forsyning. 
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• At deltage aktivt i udviklingen af DIN Forsyning. 

• Deltage i kursus- og uddannelsesaktiviteter på området 

 

Vi tilbyder 

Som vores nye bygningskonstruktørpraktikant tilbyder vi dig en praktik, hvor du får mu-

lighed for at arbejde i et lille team med en stor berøringsflade. 

 

Derudover tilbyder vi dig: 

• mulighed for personlig og faglig udvikling  

• mulighed for stor indflydelse på din arbejdsdag 

• samarbejde med dygtige og kompetente medarbejdere 

• en arbejdsplads med uformel omgangstone og en vision om at skabe størst mulig 

værdi for vores kunder 

• et dynamisk, uhøjtideligt og til tider hektisk miljø med mange dygtige og engage-

rede kolleger 

• frugt- og kaffe/the-ordning. 

 

Kompetenceprofil 

I det følgende beskrives de primære krav til uddannelses- og erfaringsbaggrund samt per-

sonlig kompetenceprofil for vores nye bygningskonstruktørpraktikant.  

 

Vores nye bygningskonstruktørpraktikant:  

 

• Læser til bygningskonstruktør  

• Er en flittig computerbruger  

• Har kendskab til Outlook og Revit  

 

Og vigtigst af alt har du lysten til at lære og aktivt deltage i hverdagen i Facility Manage-

ment.  
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Om DIN Forsyning A/S 

DIN Forsyning A/S er navnet på det fælles serviceselskab, der understøtter en række 

datterselskaber. De enkelte datterselskaber har alle individuelle CVR- og EAN-numre. 

Samlet set kalder vi alle selskaberne for DIN Forsyning. 

 

 
 

 

I Esbjerg Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spildevand og 

varme. I Varde Kommune leverer DIN Forsyning løsninger inden for drikkevand, spilde-

vand, varme, affald og genbrug.  

 

I DIN Forsyning er vi organiseret således: 

 


