// HOS OS LØFTER
INGENIØRERNE
PROJEKTET
FRA START
TIL SLUT //
VI TROR PÅ DET SKABER MERE
TILFREDSHED FOR ALLE I PROJEKTET
Vi er landsdækkende og har flere muligheder
end du tror – fra store prestigebyggeprojekter
til byggerier helt nede på jorden.

// VIL DU FØLGE ET PROJEKT FRA
TEGNEBRÆTTET TIL KONSTRUKTION?
SÅ START DIN KARRIERE HOS EN
UDFØRENDE ENTREPRENØR //

// Man bør ikke være nervøs i vores branche, kun
spændt. Det hele handler jo om at gøre sit forarbejde ordentligt, og det er jo der vores dygtige
ingeniører kommer ind i billedet //

Hos JORTON gemmer vi ikke ingeniørerne væk
bag skrivebordene. Hos os får du mulighed for at
komme ud på første række, når vi bygger fremtidens Danmark.

// Meget har ændret sig i byggebranchen siden
JORTONS grundlæggelse i 1932, men vores DNA
er den samme: Godt håndværk, åbenhed, dialog
og samarbejde //

Dine evner vil blive brugt i praksis, og sammen
med dit team af kommende kolleger vil du være
helt uundværlig, hvad enten vi skal renovere
Storebæltsbroens 250 meter høje pyloner eller
opføre et domicil, der får arkitekter over hele
verden til at måbe.

Allan Harbo, administrerende direktør i JORTON.

Kurt Hansen, regionschef af JORTONs broafdeling.

ARBEJDSSPROG:
• Dansk

Så start din karriere hos JORTON, hvor du får
rig mulighed for at bruge hele din faglige værktøjskasse. Til gengæld lover vi en spændende
hverdag med dygtige og gode kolleger, hvor du får
rig mulighed for at udvikle og pleje dine talenter.

ANTAL ANSATTE:
• 500

Sammen vil vi bygge et bedre Danmark.

VI ANSÆTTER MEDARBEJDERE INDENFOR:
• Ingeniørfag

// At komme ud og skabe noget i den virkelige
verden, og følge et projekt fra tegnebrættet til den
endelige konstruktion, har været helt fantastisk //
Omaima Ben Abdallah,
tidligere praktikant hos JORTON.

LOKATIONER:
• Aalborg, Randers, Aarhus, Kolding,
Aabenraa, Esbjerg, Odense, Køge

VI TILBYDER:
• Fuldtidsjobs
• Praktik

// JORTON.dk // tlf.: 89 30 45 00 // eller kontakt Elma Lomholdt for yderligere information: el@jorton.dk //

