
Vær med til at 
sætte aftryk  
på Danmark
Kom i praktik og prøv din 
viden af i virkeligheden



Bliv en del af holdet
Hos NCC arbejder vi i teams, og vi bidrager alle til at 
nå vores fælles mål. Som praktikant vil du indgå som en 
vigtig del af et team og arbejde tæt sammen med erfarne 
kolleger, så du altid kan få den nødvendige sparring.

Det er vores erfaring, at praktikforløbet vil give dig et 
solidt indblik i den spændende og udfordrende daglig-
dag, der er i en entreprenørvirksomhed. Du vil få 
mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis 
og vende klogere og dygtigere tilbage til bøgerne.

Vi ansætter en del af vores praktikanter som studenter-
medhjælpere efter endt praktikophold, og mange finder 
heldigvis også tilbage til os, når de har fået deres 
eksamensbevis.

Prøv din viden af i den virkelige verden
Som praktikant i NCC får du chancen for at tage ansvar 
og prøve kræfter med virkeligheden. Vi har tillid til dig, 
vi respekterer dig, vi lytter, og vi giver dig udfordringer.

Vi er overbevist om, at det er en fordel både for dig og 
for os, at du er i praktik. Du får mulighed for at prøve 
din viden af i den virkelige verden og finde ud af, om et 
job i bygge- og anlægsbranchen er noget for dig. Og vi 
får samtidig ny viden og inspiration.

Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver 
både udfordrende og spændende. Når du starter hos 
os, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi 
lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Vi søger praktikanter to gange årligt med start i februar 
og september. Se mere på ncc.dk/job.



NCC er en af de største bygge- og anlægs-
virksomheder i Danmark. Vi beskæftiger os 
med byggeri, renovering og infrastruktur, og 
vi har altid gang i store, spændende projekter, 
der sætter aftryk på Danmark.

For dig som praktikant betyder det, at du får et alsidigt, 
spændende og udfordrende praktikophold, hvor du kan 
beskæftige dig med mange forskellige typer opgaver.

Du styrer tidsplaner og holder øje med økonomien. Du 
sikrer, at kvaliteten er i orden, du kommunikerer frem 
og tilbage med fagentreprenører og bygherren, og du 
er involveret i den daglige administration.

Samtidig kommer du til at arbejde på tværs af enheder, 
faggrænser og forretningsområder. Ikke kun, fordi det 
er sjovere, men fordi det ofte giver bedre resultater.

Vores værdier er grundlaget
Vores værdier og etiske regler fungerer som et kompas for 
både medarbejdere og forretningspartnere. Tilsammen 
danner de grundlaget for, hvordan vi optræder og handler 
i hverdagen.

 Ærlighed
 Vi er ærlige over for os selv og vores interessenter

 Respekt
 Vi respekterer hinanden

 Tillid
 Vi har tillid til hinanden og opfører os på en tillids- 
 skabende måde

 Pionerånd
 Vi tager initiativ, arbejder proaktivt og med høj energi

NCC arbejder bæredygtigt
NCC er en stor virksomhed, og vi vil gøre en forskel. 
Gennem vores aktiviteter arbejder vi derfor målrettet 
på at skabe løsninger, som er attraktive både i dag og i 
fremtiden.

Det handler om arkitektur, materialer og teknikker, 
men det handler i høj grad også om at tænke i energi-
rigtige løsninger, sunde byggematerialer og bære- 
dygtige projekter.

Vi kombinerer tilgængelig viden og erfaringer med 
nye metoder. Og vi forfiner teknikker og modeller for 
at optimere de løsninger, som vi tilbyder vores kunder. 
Inden for produktudvikling gælder det blandt andet:

– NCC er Green Building partner. Vi bygger energi-
 rigtige kontorer og boliger, som opfylder fremtidens 
 miljøkrav. Vi har opført de første svanemærkede 
 boliger i Danmark, og vi arbejder meget med 
 DGNB-certificeret byggeri.

– NCC udvikler løbende produkter og metoder, 
 så virksomhedens miljøpåvirkning reduceres 
 – eksempelvis energireduktion ved fremstillings-
 processer, genanvendelse af asfalt- og bygge-
 materialer samt biologisk nedbrydelig ukrudts-
 bekæmpelse. 

– Ved brug af 3D-modellering (VDC) optimerer vi 
 bygge og anlægsopgaver. Vi bygger digitalt, før vi 
 bygger i praksis. På den måde kan vi blandt andet 
 teste for kollisioner, konstruktionsfejl og energi-
 forbrug.



Kort om NCC Danmark
NCC Danmark udfører bygge- og anlægsopgaver over 
hele landet. Du har mulighed for at komme i praktik 
inden for følgende områder:

Nybyggeri
Varetager hoved- og totalentrepriser inden for større 
erhvervsbyggeri og boligbyggeri. Vi står for projekt-
ledelsen af sagerne og styring af byggeriets under-
entreprenører. Vi udfører alle former for nybyggeri i 
fag-, hoved- og totalentrepriser.

Renovering
Vi udfører mange forskellige renoveringsopgaver i 
fag-, hoved- og totalentrepriser med egenproduktion 
inden for tømrer- og murerfaget.

Civil Engineering
Vores ekspertise omfatter veje, jernbaner, broer, 
forsyning, vand og kloakledninger, boring, anlæg og 
faciliteter til energiproduktion. Vores forsynings-
sektion arbejder med alle former for forsyningsarter 
samt klima- og LAR-løsninger.

Hercules Fundering
Udfører fundering, pæleramning, byggegruber, grund-
vandssænkning og havnebygning.

ProjektDesign
Beskæftiger sig primært med projekteringsledelse af 
totalentrepriser for både private og offentlige 
bygherrer.

Engineering
Beskæftiger sig primært med projektering af projekterne 
via 3D, statiske beregninger og udførelse af kalkulations-
grundlag i tilbudsfasen.

 Aktuelle store opgaver

 • Kronløbsøen, Nordhavn
 • Hilton Hotel, København (renovering)
 • Nicolinehus, Aarhus
 • Tuborg Strandeng, Hellerup
 • Ny Brande Skole, Ikast-Brande
 • Gøteborg Allé, Aarhus
 • Horisonten, Aalborg
 • Frederiks Plads, Aarhus


