
Vil du i praktik
hos Topdahl? 

Hos Topdahl Ingeniører & arkitekter åbner vi op for endnu et spændende 
praktikforløb i perioden 1. Februar 2021 - 18. Juni 2021. 

Som praktikant hos Topdahl kommer du til at indgå i vores fælles team, 
og bliver tilknyttet forskellige opgaver inden for projektledelse, 
byggeledelse og tilstands- og vedligeholdelsesplaner
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Praktikperiode:
Praktikperiode 1. februar 2021 til 18. juni 2021 eller efter 

nærmere aftale.

Om Topdahl
Topdahls ingeniører, arkitekter & energirådgivere 
er specialiserede i byggeteknisk rådgivning inden 
for bæredygtig renovering, vedligeholdelse, 
energioptimering og fornyelse af ejendomme.

Vi rådgiver offentlige bygherrer, almene 
boligorganisationer, samt ejer- og andelsforeninger 
om vedligeholdelse, renovering og energioptimering 
af deres ejendomme, fra idé til færdigt projekt.

Vi hjælper vores kunder med udarbejdelse 
af budget, tilstandsvurdering, projekt- og 
udbudsmateriale, vedligeholdelsesplaner, fagtilsyn, 
prisindhentning, byggeledelse, kvalitetssikring, 
mangelgennemgange, aflevering og 1-års 
garantieftersyn.

Kort sagt, vi sørger for at kundens projekt bliver 
afleveret til tiden og lever op til myndighedskrav
og kvalitet, samt overholder den økonomiske 
ramme der er aftalt.

Topdahl beskæftiger 16 dygtige og engagerede 
medarbejder og er inde i en positiv udvikling med
øget efterspørgsel på vores ydelser.

Se også vores hjemmeside www.topdahl.dk. 

Om praktikforløbet
Du kommer som praktikant til at indgå i vores fælles 
team og bliver tilknyttet forskellige opgaver som
f.eks. projekteringsopgaver,  udarbejdelse af 
tilstands- og vedligeholdelsesplaner, samt
byggeledelse m.m.

Vi forventer, at vores praktikant er arbejdsom, 
udadvendt, god til at samarbejde, er positiv og har
et godt humør og gerne en håndværksmæssig 
baggrund.

Lyder det som noget for dig?
Vi holder samtaler løbende, så send 

din ansøgning og CV hurtigst muligt til 
afdelingsleder Michael Øster på 
info@topdahl.dk. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du 
velkommen til at kontakte 
Michael Øster på 88 73 78 04.

Vi ser frem til at høre fra dig.

https://www.topdahl.dk. 
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