
Vil du være praktikant i Lendagers arkitektforretning?

Hos Lendager leder vi efter praktikanter til vores arki-
tekturafdeling med opstart i foråret 2023. Vil du være med 
til at realisere forandringsskabende arkitektur, der vender 
vor tids største udfordringer til æstetisk, funktionelt og 
bæredygtigt byggeri  – så det er måske dig, vi leder efter!

Vi er: 

– Skabere af arkitektur med merværdi gennem en 
holistisk forståelse for bæredygtighed, udvikling og 
implementering af innovative løsninger

– Toneangivende på realiseret bæredygtighed i det 
byggede miljø

– Et ambitiøst hold af kolleger, der både er arkitekter, 
bygningskonstruktører, designere, ingeniører, og 
forretningsstrateger

Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke med at sen-
de din ansøgning allerede nu! Hvis du har spørgsmål 
til opslaget eller til vores praktikantforløb generelt, 
er du velkommen til at række ud efter 
Maria Thye Møller: mm@lendager.com

Ansøgningsfrist for internships: 
Søndag d. 23. oktober 2022

Send din ansøgning til: 
praktik@lendager.com

Du er:  

– Du er i gang med en relevant uddannelse (du er ikke 
færdiguddannet), fx som arkitekt, 
bygningskonstruktør eller ingeniørvidenskab 

– Du er vant til problemløsning, og har en 
grundlæggende forståelse for at navigere i 
komplekse interessentlandskaber

– Du kan lide at lave mock-ups og at bygge modeller
– Du er åbensindet og kan lide at arbejde i et 

dynamisk arbejdsmiljø
– Du er flydende i dansk og engelsk, både skriftligt og 

mundtligt
– Du er vant til at arbejde i Microsoft Office, Adobe 

(InDesign, Illustrator, Photoshop), Rhino og REVIT

Vi kan tilbyde dig:  

– En mulighed for at arbejde for nogle af landets mest 
ambitiøse virksomheder og institutioner

– At sætte fart på din egen faglige og personlige udvikling 
med fokus på dine fremtidige karrieremål

– En unik mulighed for at arbejde ved frontlinjen af den 
grønne omstilling i det byggede miljø

– At blive en del af et stærkt fællesskab med fri frokost, 
fester, fredagsbarer og faglige vidensdelingssessioner 




