
Vi søger en praktikant til vores Grøn Service-afdeling 
i Frederikssund til august 2021 – bl.a. til et projekt om 
forbedring af biodiversiteten i byrummet. Hvis du 
studerer til urban eller skov- og landskabsingeniør vil 
vi meget gerne høre fra dig.

I samarbejde med kollegerne vil du løse opgaver for
kommuner og BtB-kunder. De alsidige opgaver ligger
inden for traditionel grøn pleje i parker og grønne 
områder. Centralt er dog biodiversitetsprojektet:

Biodiversitet: Din rolle indebærer bl.a., at du:
•  udpeger områder, hvor biodiversiteten kan 

tilgodeses frem for at tilbyde traditionel drift
• udtænker, hvordan biodiversiteten bedst trives
• går i dialog med kommunen om mulighederne
• formidler projektet til borgerne og lytter til deres idéer
• beregner tilbud
• bidrager ved implementering af projektet

Praktikperioden indebærer i øvrigt, at du:
• leder medarbejdere
• foretager kvalitetskontrol på udført arbejde
• samarbejder med underentreprenører
• opdaterer GIS-kort
• fakturerer
• planlægger vinteropgaver
• deltager i at udvikle nye koncepter
• registrer og følger op på lean tiltag

Kort sagt: Du arbejder med at øge biodiversiteten i de 
grønne byrum – og sørger for, at de er smukke om 
sommeren og sikre at færdes i om vinteren.

Vi tilbyder dig:
Et fagligt og personligt berigende år med fokus på 
biodiversitet i en privat, grøn servicevirksomhed. På 
vores driftscenter i Frederikssund møder du et stærkt 
hold kolleger, som er klar til at give dig en god start. 
Du opnår et kollegialt fællesskab med et stort fagligt 
netværk lokalt og på landsplan. Du vil delvis kunne 
forme praktikperioden inden for dine faglige hoved-
interesser – og kickstarte din karriere allerede nu.

Vi forventer, at du:
•  arbejder struktureret, målbevidst og går ind til 

opgaverne med stort engagement 
•  er motiveret til at indgå i vores arbejde og kultur
•  er serviceminded, kvalitetsbevidst og imøde-

kommende
•  overholder aftaler indgået med skolen og/eller 

praktikvejleder
• har egen bil til rådighed i hele praktikperioden
•  er omhyggelig med brug af værktøjer

Kontakt og ansøgning:
Send din ansøgning til entrepriseleder Niels � ord på 
mail: n� o@hededanmark.dk senest den 1. marts 2021. 
Angiv denne stillings navn i emnefeltet; ”Praktikplads
Grøn Service, Frederikssund”.

Hvis du har spørgsmål til praktikperioden, kan du 
kontakte Niels på T: 27 78 64 30.

Du kan også få en snak med os ifm. praktikværtaftenen, 
som Skovskolen a� older den 9. februar 2021.
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Her kan du starte din karriere:

PRAKTIKPLADS 
i Grøn Service, Frederikssund

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 1.000 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,7 mia. kr. er vi 
Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Vi er ejet af Hedeselskabet, som arbejder for at 
fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer. Læs mere om HedeDanmark på hededanmark.dk

hededanmark.dk/job

Har du lyst til at arbejde med de grønne byrum? Er du fagligt dygtig – og 
parat til at lære en masse om biodiversitet, administration og planlægning 
inden for grøn pleje? Så har vi en spændende stilling til dig!


