
Raunstrup er en landsdækkende tømrer- og entreprenørvirksomhed, som samlet beskæftiger mere end 200 medarbejdere. Raunstrup 

har siden 1967 stået i spidsen for en lang række total-, hoved- og fagentrepriser samt servicearbejde af høj kvalitet. Raunstrup har 

hovedkontor i Århus og afdelinger i Vejle, Silkeborg, Randers og Odense. 

 

Nye vinkler på praktik 
 

 Raunstrup søger konstruktør- og 

ingeniørpraktikanter med håndværksmæssig 

baggrund til vores tømrerafdelinger i Århus, 

Vejle, Randers, Silkeborg og Odense samt vores 

landsdækkende entrepriseafdeling med base i 

Aarhus. 

 

Vi arbejder med princippet ”frihed under 

ansvar”, hvilket øger dit ansvarsområde i takt 

med dit engagement. Arbejdsopgaver: 

 Bistå på byggeprojekter samt 

afholdelse af byggemøder 

 Styring af underentreprenører 

 Kalkulation og mængdeudtagning 

 Administrative projektopgaver, sikre 

opfølgning og optimering 

 Forestå løbende kvalitetssikring samt 

drift/vedligehold 

 Support til udbud og licitationer 

 Forefaldne opgaver 

Kvalifikationer: 

 Under uddannelse til 

bygningskonstruktør eller 

ingeniør 

 Gerne med faglig baggrund 

 Har kørekort 

 Bruger af Revit/AutoCad,  

Office pakken og Project 

Vi søger praktikanter til vores tømrerafdelinger i Århus, Vejle, Randers, Silkeborg og Odense samt til vores 

entrepriseafdeling med hovedsæde i Århus. Send din ansøgning samt CV til den respektive afdeling: 

Raunstrup Tømrer Århus 

Til Ole Rasmussen på: ora@raunstrup.com 

 

Raunstrup Tømrer Vejle 

Til Jørn Hermansen på: jhe@raunstrup.com 

 

Raunstrup Entreprise 

Til Martin Weier Christiansen på: mwc@raunstrup.com 

Som praktikant kommer du i et tæt 

samarbejde med virksomhedens 

byggeledelse.  

Du vil blive en del af en hverdag, 

hvor rettidig omhu, kvalitet, humor 

og en uformel tone er et 

naturligt bindeled mellem dig og 

dine kollegaer. 

 

Personlige egenskaber: 

 Kvalitetsbevidst og 

omhyggelig i dine 

opgaver 

 Arbejder struktureret 

og selvstændigt 

 Vedholdende og 

formår at have 

”rent bord” 

 Velformuleret i skrift 

og tale 

 Fleksibel  

 

Bent Andersen Silkeborg 

Til Peter Jensen på: pje@raunstrup.com 

 

Bolther-Stensgaard (Randers) 

Til Jakob Bolther på: jbo@raunstrup.com 

 

Thode Tømrer & Snedker (Odense) 

Til Dan Møller på: dm@thode.dk 
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