
Jobbet – ganske kort
By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og 
HedeDanmarks forretning for udedrift (Pleje Vest i Vejle) 
er gået sammen om at skabe en attraktiv praktikplads for en 
HOPI- eller SLing-studerende. Du prøver derfor kræfter med 
både det private og det o� entlige. 

Dine nye kolleger
Hos både Kolding Kommune og HedeDanmark bliver du 
modtaget af imødekommende kolleger, som er klar til at 
dele ud af deres erfaringer. Du bydes velkommen til et 
stærkt netværk i det o� entlige og private, hvor kollegial 
sparring og udvikling af faglige og personlige kompetencer 
er centralt.

Dine opgaver vil være
I Kolding Kommune kan du bl.a. prøve kræfter med;
•  projektopgaver inden for grøn drift
•  projektassistentopgaver (projektering af anlæg, herunder 

LAR og klimaprojekter)
•  skovnings- og plantningsopgaver (planlægning og tilbud)
•  arealregistrerings- og GIS-opgaver samt analyse heraf
•  tilsynsopgaver, kvalitetssikring, driftsplanlægning og 

borgerbetjening

Opholdet vil være i Trafi k, Vej & Park-afdelingen, og du vil 
også kunne få indsigt og opgaver i Entreprenørafdelingen.

I HedeDanmark kan du bl.a. prøve kræfter med;
•  drifts- og ruteplanlægning på BtB og BtG-kunder
•  kalkulation og afgivelse af tilbud på driftsopgaver 

og mindre projekter
•  ledelse af medarbejdere og underleverandører
•  vintertjeneste, herunder planlægning og gennemførelse 

i udkaldssystemet Vinterman
•  udvikling af driftsopgaver, metoder og koncepter

Læs mere om os på
kolding.dk
hededanmark.dk

Vi forventer at du
•  er ambitiøs med din uddannelse til SLing eller HOPI
•  er åben, nysgerrig, initiativrig og har lyst til at indgå 

i samarbejder og kulturer
•  er struktureret i din arbejdsform og overholder aftaler
•  har kørekort og egen bil – i Kolding Kommune får du 

bil stillet til rådighed i forbindelse med tilsyn

Vi tilbyder dig
Sammen med dine praktikværter vil du i vidt omfang 
kunne sammensætte dit praktikforløb efter egne ønsker 
og interesser. Du bliver en del af et stærkt fællesskab i 
Kolding Kommune med over 100 kolleger, der arbejder 
sammen med afsæt i visionen ”Sammen designer vi livet”. 
I HedeDanmark bliver du en del af et fagligt fællesskab i en 
international service- og handelsvirksomhed inden for det 
grønne område, hvor vi har strategisk fokus på nytænkning, 
optimering og kundeoplevelse. 

Vi er behjælpelige med at ska� e kontakter til bolig/ophold 
under praktikken.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål
Praktikvært: Michael Nielsen, skov- og landskabsingeniør 
fra Kolding Kommune: T: 79 79 14 22 - E: mini@kolding.dk

Nikolaj Hansen, driftscenterleder fra HedeDanmark:
T: 30 17 99 78 - E: nikh@hededanmark.dk

Ansøgning
Du søger jobbet ved at sende en kort motiveret ansøgning 
med cv til Michael Nielsen på mini@kolding.dk. 
Vi skal have din ansøgning senest den 1. marts 2020. 

PRAKTIKPLADS
– med HedeDanmark og 
Kolding Kommune som din 
træningsbane

Er du SLing-/HOPI-studerende og klar til praktik? Her får du en unik 
mulighed for at prøve kræfter med både det private og det o� entlige i en 
OPS-praktikplads skræddersyet til dig.

FAKTA OM JOBBET

Kolding Kommune 
Trafi k, Vej & Park (Kolding) 

HedeDanmark
Pleje Vest (Vejle)

� ltrædelse 
Efter aftale

Ansøgningsfrist

01-03-2020


