PRAKTIKANT HOS

“Der er ingen medarbejdere i STB, som er for ”fine” til at hjælpe med noget eller snakke med en, hvis der er brug for det.”
Citat: Christian Christiansen (blev efterfølgende ansat hos C&W Arkitekter
“På byggesagen blev der ikke tøvet med at uddele ansvar, og læringen ”sparkede røv” fra første dag.”
Citat: Jesper Stjernholm Olesen (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
“Jeg er lige fra dag 1, i min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til enhver tid, følt at
jeg kunne spørge og få svar ”
Citat: Kasper Hauge Hansen (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
“STB BYG er gode til at tage hånd om praktikanter, og det mærkes tydeligt, at det ikke er første gang de har prøvet det.”
Citat: Daniel Rohde (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
“Praktikperioden ved STB BYG gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Modsat
mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke orkede”
Citat: Kristian Lundfold (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
“Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar
og det var meget lærerigt”
Citat: Henrik Tang Pedersen (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
“.... jeg fik opbakning og anerkendelse for mit arbejde. Hos STB BYG får man lov til at være med helt fremme i forreste række”
Citat: Nicolaj Beier (blev efterfølgende ansat i STB BYG A/S
Ved spørgsmål om praktikplads, kontakt direktør Jan Olesen på 3010 1217
eller send ansøgning på rekrutering@stbbyg.dk

HVORFOR VÆLGE STB BYG?
I STB BYG ved vi, at fundamentet for virksomhedens succes er vore dygtige medarbejdere. Derfor har vi sat os en ambition om
at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser, i vores strategiplan.
Det betyder blandt andet, at vi vil fastholde en kultur, hvor du som medarbejder vil opleve frihed under ansvar, men samtidig
have nærhed til ledelsen.
Du vil opleve det som en flad og handlekraftig organisation, hvor du agerer selvstændigt, men altid har adgang til den support
og støtte du måtte få brug for.
STB BYG er en vækstvirksomhed, og det skaber spændende muligheder for medarbejderne.
Hos os er der plads til de medarbejdere, der kan og vil - OG vi foretrækker at finde talenterne i egne rækker.
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PRAKTIKFORLØB
PRAKTIKFORLØB:
INTRODUKTION (UGE 1)
Når du starter som praktikant hos STB BYG A/S vil der være planlagt et
introduktionsforløb. Her vil du få lejlighed til at møde relevante funktioner og
medarbejdere, så du fra start har en grundlæggende forståelse for virksomhedens
forretningssystemer og snitflader. Du vil allerede den første dag få udleveret PC og
smartphone, og få adgang til al relevant projekt- og tegningsmateriale for det projekt du
bliver tilknyttet.

GRANSKNING (UGE 2)
Fra og med uge 2 vil du få dit daglige virke på byggepladsen. I første omgang vil der blive
afsat tid til at sætte sig grundigt ind i projektet. Vores byggeledelse vil forberede en
præsentation af projektet til dig, men selvstudier og deltagelse i diverse mødeaktiviteter
vil også forekomme. Når du har fået et godt kendskab og fornemmelse for projektet, vil
den ansvarlige byggeledelse tage en snak med dig om dine forventninger og læringsmål.
Dette vil så efterfølgende blive sammenholdt med de muligheder der er på projektet.

BYGGELEDELSE – ON THE JOB (UGE 3 – 19)
Der er ikke nogen faste procedure for hvilke aktiviteter en praktikant involveres i eller
hvor stort et ansvar han varetager. Frihed under ansvar er en bærende værdi for
virksomheden, og den ansvarlige byggeledelse på projektet, beslutter løbende i samråd
med praktikanten, hvilke opgaver der skal løses. Det tilstræbes altid, at du som praktikant
bliver udfordret såvel personligt som fagligt, så du får mest muligt ud af dit praktikforløb.
Herigennem får både du og virksomheden det bedste billede af fremtidige muligheder for
ansættelse.

EVALUERING OG AFSLUTNING (UGE 20)
Ethvert praktikforløb markeres med en event i Vejle, hvor man får taget ordentlig afsked
med hinanden. Praktikanten vil herunder modtage en personlig skriftlig anbefaling med
baggrund i de leverede resultater og byggeledelsens tilfredshed. Hos STB BYG A/S er det
dog ofte set, at såvel praktikanten som virksomheden ønsker at videreføre samarbejdet,
og derfor bevarer flere praktikanter deres tilknytning til virksomheden efter endt
praktikophold. STB BYG A/S er en virksomhed i vækst, og har derfor løbende behov for
nye byggeledere.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Christian Christiansen
Bygningskonstruktør

Jeg har som en del af min uddannelse, som bygningskonstruktør været i praktik i STB BYG
i 20 uger. Det er bestemt ikke noget jeg fortryder, da der fra dag ét var styr på tingene.
Jeg var efter aftale med STB tilknyttet deres tilbudsafdeling de første fem uger, som virkelig var en god måde at se hvordan det hele starter. Det handler om at prøve en masse
ting af under praktikopholdet og det er der virkelig mulighed for hos STB.
Jeg var i mine sidste 15 uger tilknyttet en byggesag i Odense, som omhandlede en renovering af en skole på ca. 30.000 m2, der i perioder beskæftigede 250 mand.
Det var først da jeg kom ud på byggepladsen, at jeg fik indblik i hvilken hverdag en byggeleder har, både i forhold til arbejdsopgaver, men også det ansvar som følger med.
”Frihed under ansvar” er nok den bedste betegnelse for hvordan en byggeleder har det.
Jeg var under vingerne hos byggelederen Daniel og fik masser af ansvar og støtte i de
situationer, som krævede det.
Der er ingen medarbejdere i STB, som er for ”fine” til at hjælpe med noget eller snakke
med en, hvis der er brug for det.
STB er virkelig gode til at tage imod praktikanter og man oplever hurtigt, at det ikke er
første gang de har prøvet det.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Kasper Hauge Hansen
Bygningskonstruktør VIA Aarhus

Jeg var praktikant ved STB BYG under opførelsen af Dokk1 på Århus havn. Et spændende,
og ikke mindst udfordrende projekt, både opførelses-, planlægnings- og logistikmæssigt.
Lige fra starten af min praktikperiode, har jeg følt at jeg skulle bruges til mere end det,
byggelederne ikke havde tid til.
Der blev lagt stor vægt på, at jeg skulle have mit eget fokusområde som jeg ville have
ansvaret for igennem praktikperioden. Jeg blev hurtigt kastet ud i procesplanlægningen
med de øvrige entreprenører på pladsen, samt deltog på egen hånd i sikkerhedsmøder
mv.
Dette så jeg som en god mulighed for at bevise, at jeg selv kunne tage initiativ, ansvar og
beslutninger, hvilket også gav selvtillid, og en følelse af at jeg godt kunne.
Jeg er lige fra dag 1, og gennem hele min praktikperiode, blevet modtaget mere som en
kollega, end som praktikant og jeg har til enhver tid følt, at jeg kunne spørge og få svar.
Den uformelle tone, det gode arbejdsmiljø og de gode kolleger, gjorde at jeg ikke tøvede
med at søge job i virksomheden efter endt uddannelse, heldigvis med succes.
Som ny-uddannet byggeleder var jeg med til at få afleveret Dokk1. Det er en fed fornemmelse at være med til at afslutte noget, man har været en del af!

PRAKTIKANTUDTALELSE

Jesper Stjernholm Olesen
Bygningskonstruktør VIA Horsens

Mit praktikophold i STB BYG startede på kontoret i Vejle, hvor jeg blev introduceret for
et spændende projekt, opførelsen af Aabenraa Sygehus Fase 2, som jeg skulle være en
del af. Projektet bestod af opførelsen af 19.000m2 topmoderne sygehus, en tilbygning til
Fase 1 som STB BYG tidligere havde opført.
Jeg blev introduceret til hele organisationen i firmaet inden praktikopstart, og jeg blev
lynhurtigt en del af holdet, blandt de andre ansatte i STB BYG.
På byggesagen blev der ikke tøvet med at uddele ansvar, og læringen ”sparkede røv”fra
første dag. Jeg fik fra start opgaver og ansvarsområder, som jeg hovedsageligt skulle
fokusere på under praktikopholdet. Jeg så hurtigt muligheden for selv, at prøve kræfter
med de redskaber jeg havde lært på skolens første 5 semestre.
At jeg som praktikant fik et stort medansvar i projektet under mit praktikforløb medvirkede til, at læringen og arbejdsmoralen var helt i top!
Det der startede med et planlagt praktikforløb på de obligatoriske 20 uger, endte med
at blive til 26 uger inden jeg skulle tilbage på skolebænken, og påbegynde 7. semester.
De ekstra 6 uger i STB BYG valgte jeg selv, for at få så meget læring som muligt med fra
byggepladsen.
Jeg ville ikke have været foruden mit praktikophold i STB, som har fokus på de rigtige
værdier, og uddeler ansvar til deres praktikanter. Umiddelbart erter min afsluttende eksamen blev jeg ansat som byggeleder i STB BYG A/S.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Daniel Rohde
Bygningskonstruktør VIA Horsens

Min praktik var spændende, fagligt udfordrende og meget lærerig. I min praktik var jeg
tilknyttet projektet med udvidelse af Aabenraa Sygehus – Fase 1. Projektet omhandlede
hovedsageligt nybyggeri, men også en smule renovering – i alt ca. 26.000 m2. Projektet
var udbudt i fag-/storentrepriser hvilket betød, at der naturligt nok var mange aktører
indblandet. Det gav virkelig et godt indblik i det kæmpe kommunikations- og styringsarbejde der følger med sådan en sag.
For mit eget vedkommende, var jeg så heldig at få tildelt et specifikt område som jeg
hovedsageligt skulle koncentrere mig om igennem hele praktikforløbet. For mig var det
en utrolig god måde at få indblik i, hvad en byggeleder hos STB BYG hovedsageligt beskæftiger sig med. Det specifikke ansvarsområde gjorde desuden, at jeg kunne få lov
til at agere præcis som jeg ønskede indenfor et afgrænset område, og på den måde få
arbejdet helt ind under huden. På samme tid var der alt den support og vejledning man
kunne ønske sig, i form af, til enhver tid, venlige og kompetente kolleger.
Mit forløb hos STB BYG var med til at udvikle mig, og give mig et meget bedre indblik i
hvad en byggeleder egentlig har som ansvarsområde. Det store ansvar og de frie tøjler
var det jeg blev mest overrasket over – det føltes som en tillidserklæring af de helt store.
Mit praktikforløb skulle have sluttet 1,5 måned før afleveringen, men da STB BYG tilbød
at jeg kunne blive helt til enden, takkede jeg naturligvis ja. Det blev i alt til 26 rigtig gode
og lærerige uger.
Et praktikforløb hos STB BYG er yderst givtigt, og er man parat til at yde en indsats, så bliver det bestemt også honoreret. STB BYG er gode til at tage hånd om deres praktikanter,
og det mærkes tydeligt, at det ikke er første gang de har prøvet det.
Halvvejs inde i 7. semester blev jeg ringet op, og tilbudt et arbejde når min sidste eksamen var afsluttet, og blev ansat som byggeleder.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Kristian Lundfold
Bygningskonstruktør BTH

Jeg startede min praktikperiode hos STB BYG i juni måned 2012, og forløbet som kun skulle
vare 20 uger endte op i cirka 25 uger.
Praktikperioden ved STB BYG gav mig mere indsigt og lærdom, end de forrige 5 semestre
på skolen havde givet mig.
Jeg blev fuldt ud implementeret i firmaets hverdag, og de tøvede ikke med at give mig et
ansvar for det projekt, som jeg blev tilknyttet. Modsat mange andre firmaer, blev jeg ikke
bare sat til at udføre det arbejde som byggelederen ikke selv orkede.
Jeg fik lov til at prøve kræfter med alle de forskellige sider af arbejdet som byggeleder, så
ugerne gik hurtigt, alt for hurtigt.
STB BYG er et firma med de helt rigtige værdier for nyuddannede bygningskonstruktører,
idet der er et stort og erfarent bagland samt gode kolleger, man altid kan sparre med.
Jeg blev ansat ved STB BYG 1. august 2012, først som byggeleder og efter nogle år som
Produktionschef.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Henrik Tang Pedersen
Byggeteknikker VIA Horsens

Mit praktik ophold hos STB BYG var meget spændende. Jeg var med til energirenoveringen
af Varbergparken blok 15 på 4 etager i Haderslev. En hovedentreprise, omfattende 36 familieboliger, der blev ombygget og renoveret til 32 boliger. I alt ca. 3.000 m² + altangange,
servicearealer og kælder.
Dette var et meget spændende projekt for mig, da den byggeleder som kørte sagen (Martin Fogh ) brugte mig som en ligeværdig kollega. Der var faktisk ikke noget jeg ikke måtte,
og jeg havde kontakt til håndværkerne, entreprenør, bygherrerådgivere (arkitekter og Ingeniør) og til sidst bygherre selv.
Jeg fik lov til at køre nogle af entrepriserne på egen hånd, så jeg blev ikke bare sat til at lave
KS eller tilsyn, jeg fik noget ansvar og det var meget lærerigt.
Jeg var meget glad for mit ophold hos STB. Så glad at jeg søgte job hos dem efterfølgende,
og blev ansat som byggeleder i STB BYG A/S.
Så tag chancen, søg ind som praktikant hos STB og bliv udfordret.

PRAKTIKANTUDTALELSE

Nicolaj Beier
Bygningskonstruktør BTH

Forud for mit praktikophold havde jeg opsat en række kriterier for den type virksomhed
som jeg søgte, hvor STB BYG A/S vandt min interesse.
Jeg startede mit praktikophold på virksomhedens hovedkontor i Vejle, hvor jeg blev introduceret for alle medarbejderne på kontoret. Samme dag gennemgik firmaets økonomi & IT mand, firmaets sammensætning, økonomi, mappestruktur og jeg fik udleveret
alle de nødvendige værktøjer. Man følte sig virkelig velkommen.
På pladsen blev jeg ligeledes taget godt imod af byggelederen Kasper, som nøje satte
mig ind i sagen: Renoveringen af Billund Boligforening afd. 14, 15 & 16.
Under hele mit praktikophold arbejdede jeg på lige fod med byggelederen og man følte
virkelig at man fik opbakning og anderkendelse for ens arbejde.
Hos STB BYG får man virkelig lov til at være med helt fremme i forreste række.
Mine opgaver bestod af følgende:
•
Planlægning og styring.
•
Fagtilsyn.
•
Kontrakter.
•
Kalkulere og udregne tilbud, samt indhentning af tilbud.
•
Økonomistyring.
•
Kvalitetskontrol & Sikkerheds koordinering.
Til sidst skal det selvfølgelig nævnes, at det meget tilfredsstillende praktikophold resulterede i en ansættelse, efter endt uddannelse.

FIRMAPRÆSENTATION

STB BYG A/S | Cvr: 20 09 06 42 | Gammelmarksvej 23 | 7100 Vejle | Tlf.: 75 87 17 67 | Fax: 75 87 25 44 | www.stbbyg.dk
STB BYG A/S består af 2 afdelinger, dels STB Entreprise og dels STB Egenproduktion. Virksomheden blev stiftet i 1956, som en traditionel
tømrervirksomhed, men har gennem årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed,
der udfører byggeopgaver for såvel offentlige
som private bygherrer i hele Danmark.
STB BYG er velkonsolideret og præget af professionalisme, engagerede medarbejdere og et
godt uformelt arbejdsmiljø. I dag beskæftiges
ca. 100 ansatte, hvoraf ca. 60 er ansat i egenproduktionen.
Virksomheden er desuden certificeret som en
af danmarks bedste arbejdspladser, baseret på
GREAT PLACE TO WORKs globale standarder.
SOCIALT ENGAGEMENT STB BYG, såvel
som vore underleverandører og rådgivere,
overholder alle internationale konventioner
tiltrådt af Danmark, herunder ILO-konventionerne.
STB BYG uddanner årligt 4-6 lærlinge, og der
beskæftiges løbende 5-6 praktikanter fra bygningskonstruktørskolerne. Der samarbejdes
med kommuner og boligforeninger om ansættelse af personer med personlige eller sociale
problemstillinger, dels på vore byggepladser og
dels i administrationen..
STB ENTREPRISE Vores erfaring spænder vidt
og omfatter både nybyggeri og renoveringsarbejder, om- og tilbygning, i såvel total- som hovedentreprise.
Der rådes over ca. 17 erfarne projekterings-,
projekt- og byggeledere, typisk uddannet som
bygningskonstruktør og med baggrund i en
håndværkeruddannelse.
LAVENERGI STB BYG udfører desuden byggeri
med lavenergikrav i samarbejde med arkitekter
og ingeniører i hele Danmark.
Vore projektledere, egne håndværkere og
tilknyttede underentreprenører, er således
konstant opdateret på energifronten, og de
seneste tiltag, der indføres i dagens byggerier.

EVALUERING Større, private som offentlige
projekter bliver løbende evalueret af Bülow
Management, BNKI Byggeevaluering, for konstant at kunne måle vores evne til at løse opgaverne og dermed sikre den bedst mulige
kvalitet og sikkerhed. Som eksempler på nogle
af de større byggeopgaver, kan nævnes:
TOTALENTREPRISER Nyt Rådhus i Varde for
Varde Kommune, 36 boliger til udviklingshæmmede borgere for Århus Kommune,
udvidelse og modernisering af Engskovskolen
i Holbæk, ombygning af erhvervsbygning til
Valby Friplejehjem, opførelse af Cimbriaparken
i Åbenrå med 66 boliger fordelt på 3 blokke i
7 etager, nedrivning og opførelse af 56 nye
plejeboliger “Huset William” i Valby, opførelse
af Svendborg Friplejehjem, opførelse af et nyt
erhvervsdomicil i Vejle, opførelse af en ny boligkarré “Kongens Punkt” i Fredericia, opførelse af
48 Almene boliger i Skrillinge for Boligforeningen Lillebælt, opførelse af daginstitution til 150
børn for Ikast-Brande Kommune, nyt Ringsted
Sundhedshus, udvidelse af demensplejecenter Skovvang i Allerød samt opførelse af en ny
daginstitution for Horsens Kommune, der skal
DGNB certificeres.
HOVEDENTREPRISER
Opførelse af en ny
bæredygtig daginstitution i Lund for Horsens
Kommune, om- og tilbygning af Vejle Idrætshøjskole, opførelse af Plejecenter Samsøvej i
Holbæk, renovering 189 lejligheder i Korskærparken for Boligkontoret Fredericia, opførelse
af 20 almene boliger i Tølløse, ombygning og
renovering af UCL Campus Odense, nybygning
af 30 bæredygtige boliger i Gødvad Enge for AB
Silkeborg, nyt firmadomicil for DSV Transport i
Roskilde, opførelse af 3 fem etagers boligblokke
“Vølunden” Etape 1 og 2 i Holbæk, renovering
af FællesBo Herning afd. 014 og 009 samt opførelse af 55 almene boliger for FAB i Assens.
FAG- OG STORENTREPRISER
Udvidelse af
Åbenrå Sygehus, opførelse af 115 almene
boliger i Århus, ombygning af 2 boligblokke for
Kolstrup Boligforening, opførelse af 183 ungdomsboliger i Risskov, opførelse af multimediehuset Dokk1 på Århus Havn, til- og ombygning af Campus Vejle VUC samt ombygning og
renovering af 606 boliger for AB Esbjerg.

STB EGENPRODUKTION Vi har fastholdt en
stor egenproduktion med egne timelønnede
som vi bruger ved udførelsen af opgaver, der er
placeret logistisk fornuftigt. Egenproduktionen
har ikke alene et godt og erfarent hold af håndværkere, men råder også over kompetente
byggeledere, der sørger for bygherrens tryghed
gennem byggefasen.
STB TØMRER Udfører traditionelt tømrerarbejde i forbindelse med både nybyggeri
og renoveringer, i både fag og hovedentreprise. De senere år med særligt fokus på energioptimering. Erfaringen spænder vidt, uanset om det drejer sig om spjældarbejder eller
større byggearbejder. Der beskæftiges ca. 30
tømrere, hvoraf de 4 er lærlinge.
STB MURER Udfører vedligeholdelses og
renoveringsarbejder samt nybyggeri i hovedog fagentreprise, herunder opførelse af nye
moderne staldbygninger, bolig- og ferieboligprojekter. Der beskæftiges ca. 30 murere og
betonfolk, hvoraf de 3 er lærlinge.
SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdet med
kunder såvel som leverandører, prioriteres
højt og STB’s byggeledere forestår- og har
god erfaring med den samlede koordinering af byggesagernes parter.
Vi har et solidt og fast netværk af underentreprenører, som arbejder efter de samme
målsætninger og det samme engagement som
STB BYG, således at aftalte tidsmæssige og
økonomiske rammer overholdes.
KSS & MILJØ STB BYG overholder alle love
og retningslinjer for miljøet og har udviklet
egne sagsrelaterede kvalitetssikrings-, sikkerheds- og sundhedssystemer, der også er
gældende for vore underentreprenører og
leverandører.
ORGANISATION STB BYG Holding ApS er
mo-derselskab for STB Entreprise og STB Egenproduktion.
Den daglige ledelse forestås af Jan Olesen og
Jens Winther, der ligeligt ejer holdingselskabet.

ORGANISATION

STB BYG Holding A/S
Moderselskab

Administration

STB BYG
Entreprise

•
•
•
•
•
•

STB EGENPRODUKTION
Murer- & tømrerafdelinger

STB EJENDOMME
Ejendomme, projektudvikling

Virksomhedens historie går tilbage til 1956
3 forretningsområder som angivet i figur
Virksomhedens ejes 50/50 af Jens Winther og Jan Olesen
Ca. 100 medarbejdere hvoraf godt halvdelen er ansat i STB Egenproduktion
Vækstvirksomhed med klar strategi og retning
Solide værdier forankret i kulturen og hos medarbejderne

ORGANISATION
ANSVARSFORDELING
DIREKTION
Jens winther
Jan Olesen
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PRODUKTION

1/5 ÅRS
GENNEMGANG
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PROJEKTERING

INDKØB &
KONTRAHERING

LEDERGRUPPE
		
Adm. direktør:
		

Jens Winther		
			

Salg, marketing HR & personale, forretningsudvikling, økonomi, administra-		
tion, IT, jura, PQ

Direktør:

Jan Olesen			

Jura, indkøb & kontrahering, 1/5 års gennemgang, KS & Miljø, Egenproduktion

Økonomichef:

Jens Gordon		

Økonomi

Udviklings- & strategichef:

Michael Nielsen		

Back office

Tilbudschef:

Klavs Nørgaard		

Salg, tilbud og projektering

Afdelingschef:

Bjørn Winther		

Egenproduktion

Indkøbschef:

Rasmus Winther 		

Indkøb, Entreprise og Egenproduktion

			

ANSVARSOMRÅDER

PRAKTIK

BYGGELEDELSE OG PRAKTIKANTER
Aktuelt har koncernen ca. 10 byggeledere, som har erfaring med gennemførelsen af såvel total-, hoved- som
fagentrepriser. Uddannelsesmæssigt har vore byggeledere typisk en håndværksmæssig baggrund, suppleret
med enten arkitekt-, ingeniør- eller konstruktøruddannelsen.
Byggelederne opdaterer løbende deres faglige niveau gennem deltagelse i kurser og relevante konferencer,
og der sker en løbende erfaringsudveksling blandt byggelederne gennem månedlige erfadage, hvor alle byggeledere og ledelsen besøger og gennemgår de aktuelle byggepladser, med tilknyttede problemstillinger og
nye landvindinger.
Hvert år har STB BYG praktikaftaler med nye studerende fra BTH tilknyttet vore større byggepladser.
Vi har gennem årene fået tilrettelagt et praktikforløb, hvor praktikanten tilbydes et struktureret og professionelt
forløb. Den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med
-og i respekt for den enkelte.
De mange ressourcer der bliver investeret i praktikforløb er givet godt ud, og er til gavn for både praktikant og
STB BYG. Det er vores erfaring at såvel praktikant som virksomhed står med et klart billede af, hvorvidt der efter
praktikforløbet er tale om et match, er det tilfældet er der ofte mulighed for ansættelse.
Selvom ansættelse ikke skulle være en mulighed, har praktikanterne fået et individuelt tilpasset forløb med
masser af læring.
Ethvert praktikforløb afsluttes med en officiel udtalelse fra ledelsen

Ved spørgsmål om praktikplads, kontakt direktør Jan Olesen på 3010 1217
eller send ansøgning på rekrutering@stbbyg.dk

