
Vi søger en praktikant til vores pleje-afdeling i Region 
Øst. Her har vi en ledig praktikplads i vores driftscenter i 
Sorø. Hvis du er have- og parkingeniørstuderende, vil vi 
meget gerne høre fra dig.

I samarbejde med kollegerne får du opgaver for både 
kommuner og BtB-kunder. De alsidige opgaver ligger 
inden for grøn pleje og vedligeholdelse på udearealer,  
i parker og grønne områder. Blandt andet renhold, 
fejning, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste. Vi læg-
ger vægt på en værdifuld praktikperiode for både dig 
og vores kunder. Du vil derfor få ansvar for konkrete 
projekter, således at du opnår størst mulig praktisk og 
faglig læring.

Vi tilbyder dig:
Et fagligt og personligt berigende år i en privat, grøn  
servicevirksomhed, hvor du opnår et kollegialt fælles-
skab med stort fagligt netværk lokalt og på landsplan.  
På vores driftscenter i Sorø sidder tre funktionærer fra 
Pleje-afdelingen og syv fra vores øvrige divisioner. Du 
vil delvist kunne forme praktikperioden inden for dine 
faglige hovedinteresser – og kickstarte din karriere  
allerede nu.

Dine opgaver er:
•  ledelse af medarbejdere og kvalitetskontrol af  

udført arbejde i marken (i samarbejde med erfarne 
kolleger)

•  administration, f.eks. opdatering af GIS kort og  
fakturering

• samarbejde med underentreprenører
• vinterplanlægning

• udvikling af nye koncepter og metoder
• registrering og opfølgning på lean tiltag

Kort sagt arbejder du med at skabe grønne byrum for 
borgerne, så områderne er smukke om sommeren  
– og sikre om vinteren.

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
•  udviser præcision i brug af vores interne arbejds-

processer og værktøjer

Kontakt:
Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte  
driftsleder Tanja Dahl Larsen på M: 23 28 14 98.
Du kan også besøge os på praktikværtaftenen, som 
afholdes på Skovskolen den 4. februar 2020.

Ansøgning:
Vi skal have din elektroniske ansøgning senest den  
1. marts 2020. Du finder oversigten over praktikpladser 
hos os på hededanmark.dk/job, og det er herfra, du  
søger stillingen. Denne stilling hedder: ”Praktikplads
Pleje Øst Sorø”.

VIDEN ER 
VORES NATUR

Stærkt netværk 
Træning og sparring 

Egne opgaver 
Faglighed Nytænkning

Digitale værktøjer
Bæredygtighed 

Økonomi

Her kan du starte din karriere: 
PRAKTIKPLADS 
i Pleje Øst, Sorø

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 800 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 1,8 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 foreningen 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 administration, samarbejde og planlægning  
inden for grøn pleje og vintertjeneste? Så har vi en spændende stilling til dig!


