OM ANDERS
▶ 29 år
▶ Diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur, DTU
▶ Praktik hos ZÜBLIN fra
august 2016 til januar 2017
▶ Studiejob hos ZÜBLIN fra
februar 2017 til januar 2018
▶ Færdiguddannet i januar 2018
▶ Fastansat hos ZÜBLIN siden februar 2018

TEAMS WORK.
SUCCES GENNEM SAMARBEJDE
ZÜBLIN A/S er en dansk entreprenørvirksomhed og en del af en af de
førende europæiske teknologipartnere i bygge- og anlægsbranchen.
Vi udfører store og ofte spektakulære bygge- og anlægsprojekter
samt betonkonstruktioner og funderingsopgaver med en høj grad af
kompleksitet.
Vi tror på, at samarbejde er vejen til succes og arbejder ud fra mottoet
TEAMS WORK. I vores internationale tekniske division og kompetencecenter
arbejder over 1.900 specialister. Dette team af nogle af Europas bedste
ingeniører i branchen udgør kernen i vores innovative tekniske viden og
BIM 5D® udvikling. Sammen med dem sikrer vores danske medarbejdere,
at alle ZÜBLINs projekter drager fordel af vores store ekspertise.
Som en del af ZÜBLIN får du mulighed for at arbejde på spændende
projekter i dynamiske teams og konstant udvikle dig i et internationalt
arbejdsmiljø.
Bliv en del af teamet - ansøg på www.zueblin.dk

Det er fedt
at få ansvar
ANNONCE
Beslutningen om at fortsætte fra praktik til studiejob til
fastansættelse hos entreprenørvirksomheden ZÜBLIN var
nem for Anders Hertz Feddersen.
Da Anders i 2016 skulle ﬁnde en praktikplads i forbindelse
med sin uddannelse, var han så heldig at havne hos
ZÜBLIN. »Jeg havde hørt om ﬂere af ZÜBLINs spændende
byggeprojekter og var meget interesseret i virksomheden.
Derfor ansøgte jeg og ﬁk en praktikplads på metroprojektet
i Nordhavn, som ZÜBLIN var ved at opføre på det
tidspunkt,« husker Anders.
SJOVT AT FØLGE PROJEKTET FRA START TIL SLUT
Gennem det halve års praktik stod Anders bl.a. for
kvalitetssikring af beton og armering. Derefter fortsatte han
et år som studentermedhjælper på projektet, indtil han
dimitterede som diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur i
januar 2018 og blev ansat som entrepriseleder hos ZÜBLIN.
»Beslutningen om at fortsætte var nem, for jeg havde
det godt. Da jeg blev fastansat, gik jeg fra beton- til
facadeafdelingen, hvor jeg havde ansvar for leverancerne fra
tre underleverandører. Jeg havde ikke prøvet kræfter med

facader før, men jeg havde gode kolleger, der hjalp mig, så
læringskurven var ﬁn. ZÜBLIN aﬂeverede projektet i marts
2020, og det har været virkelig sjovt at følge det
– lige fra udgravningen af det første hul til der stod en
færdig metrostation,« fortæller Anders.
STOR PERSONLIG UDVIKLING
Efter afslutningen af metroprojektet har Anders fået ansvar
for betonarbejdet på et af ZÜBLINs højhusbyggerier i
Carlsberg Byen. »Jeg skal sikre, at vi overholder tidsplanen,
og at sikkerheden og kvaliteten er i orden. Jeg har udviklet
mig meget på det personlige plan, fordi jeg har bevæget
mig over i lederrollen. Det er virkelig spændende at få lov at
prøve kræfter med det, og jeg har lært vildt meget. Det er
fedt at få en masse ansvar,« siger han.
Anders ser ﬂere muligheder for at udvikle sig hos ZÜBLIN,
hvor han bl.a. deltager i et internt kursus i ledelse. Samtidig
lærer han meget af at arbejde i en international koncern
med afdelinger over hele verden: »Det er vildt spændende
at være del af en multikulturel virksomhed, hvor man har så
mange kræfter at trække på.«

