Dagens tilbud – få 2 i 1!
Er du interesseret i at indgå i et offentligt privat driftssamarbejde med fart over feltet, og
har du mod på at deltage i spændende projekter, så er dette praktikpladsen for dig.
Holstebro Kommune og Kaj Bech A/S tilbyder i fællesskab en praktikplads for HOPI/SLingstuderende.
Du vil afhængigt af dit opgavevalg blive tilknyttet en mentor enten i Teknik og Miljø, Trafik
og Parkafdelingen eller ved Kaj Bech A/S. Din daglige kontakt vil bl.a. foregå i samarbejde
med skov- og landskabsingeniører henholdsvis to ved Trafik & Park og to ved Kaj Bech
A/S.
Konkrete opgaver der kan løses, er følgende:


Samarbejde/udvikling på strategisk plan
Holstebro kommune har gennem udbud lagt op til et tæt samarbejde med den private entreprenør.
Efterfølgende har Kaj Bech A/S og Holstebro kommune udarbejdet en fælles vision for samarbejdet:
”Det bedste offentlige-private samarbejde med markedsorientering, proaktiv innovation og
handlekraft”
Vi søger derfor en praktikant, der har lyst til at følge og beskrive et unikt samarbejde mellem en
kommune og en privat entreprenørvirksomhed. Samarbejdet er baseret på fælles værdier, der
skaber grobund for den platform arbejdet udføres på.
Din opgave kan omhandle:
- Objektivt vurdere og analysere samarbejdet.
- Forholde sig til om værdierne omsættes til praksis og hvordan dette kan udvikles.
- Beskrive og skrive den unikke fortælling om samarbejdet
- Bidrage med input og materiale til branding – til gavn for kommune og entreprenør.



Entreprisestyringssystem / drift
Det er 2 verdener, der har indgået en langvarig kontrakt for at sikre den tilfredse borger i sidste
instans. For at det kan lykkes, skal alle processer på vejen kigges igennem, effektiviseres og samles
i et nyt IT-system, som skal tilgodese alle interessenters behov og skal på den måde blive et effektivt
værktøj, der binder den komplekse opgave sammen.
Proceskortlægningen er lavet og re-designprocessen er i gang.
Din opgave kan omhandle:
-



Objektivt afdække og udpege merværdi
Bidrage med input til effektiviseringer hos såvel entreprenør som kommune

Udvikling af grønne områder
Det er mellem Kaj Bech A/S og Holstebro kommune besluttet at der skal udarbejdes udviklingsmål
for de grønne områder i Holstebro kommune. Udviklingsmålene skal ses ud fra et borgerentreprenør-, myndigheds-,miljø- og optimeringsmæssigt samt et politisk perspektiv.
Din opgave kan omhandle:
-

Systematisering af udviklingsmålene
Udbygning af eksisterende plejebeskrivelser med udviklingsmål



Drift af grønne områder og veje
Det helt almindelige driftssamarbejde entreprenør og bygherre imellem. Der vil være mulighed for at
praktikperioden kan deles mellem Holstebro kommune og Kaj Bech A/S.
Din opgave kan omhandle:
-

Deltagelse i drifts- og byggemøder
Mindre anlægsprojekter
Sagsbehandling/Myndighedsopgaver
Budgetlægning/opfølgning
Personaleledelse
Driftsoptimering / maskinkalkuler
Kontraktstyring
Udarbejdelse/ajourføring af Udbud/udbudsmaterialer
Tilsynsopgaver /sagsbehandling
Registrering/ajourføring af data
Tilbudsgivning

Vi håber at høre fra dig.

I dag administrerer Holstebro Kommune, Teknik og Miljø ca. 2.300 ha grønne områder, hvoraf ca. 800 ha er
parker og grønne områder ved institutioner, veje og idrætsanlæg er udliciteret.
De resterende ca. 1.500 ha er skove og naturområder som ikke er udliciteret.
Vi er en ambitiøs kommune, der er i vækst og god udvikling. Vi har altid fokus på, hvordan vi kan løse
opgaverne bedre, da borgere og virksomheder i Holstebro Kommune skal have de bedste rammer for
udvikling. I Teknik og Miljø vil vi løfte vores del af opgaven – med engagement, udvikling og udsyn.
Holstebro Kommune har udliciteret al drift som varetages af Trafik og Park. Kontrakten beløber sig samlet til
ca. 40 mio. kr./år og entreprisen løber indtil 31 marts 2020.
I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for udvikling og vækst og til at skabe oplevelser for vores
borgere og gæster.
Vi siger det, vi gør - og vi gør det, vi siger. Vi tænker utraditionelt og satser med både hjerne og hjerte.
Holstebro Kommune er hele landsdelens kraftcenter for kultur, uddannelse og erhverv. Vi er godt 57.000 indbyggere og 5.500 ansatte.
Her er også plads til dig og dine. Så kom og vær med, hvis du også vil være mønsterbryder! Se personalepolitikken
Vi står klar til at byde dig velkommen, hvis du flytter til Holstebro Kommune. Læs mere på www.holstebro.dk og www.flyttilholstebro.dk
og følg os på www.facebook.com/HolstebroKommune.

Kaj Bech A/S ønsker gennem alle vore aktiviteter at være kundeorienterede, at skabe et godt arbejdsmiljø,
samtidig med, at vi skal være værdiskabende og nytænkende.
Vi er en ordreproducerende entreprenør, som konstant bliver udfordret på vores kreativitet, faglige kunnen
og evne til at skabe gode løsninger for vores kunder.
Kaj Bech A/S har siden 1946 sat sit præg på det midt- og vestjyske område. Kaj Bech A/S beskæftiger ca.
175 medarbejdere indenfor byggeri, anlæg og park- & vejopgaver.
Læs mere på www.kajbech.dk

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Holstebro kommune
Trafik og Park
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555

Kaj Bech A/S
Mads Bjerres vej 7
7500 Holstebro

Afdelingschef Annette Vognbjerg
E-mail: Annette.vognbjerg@holstebro.dk
Direkte tlf.: 9611 7680

Teamchef park & IT Lars Ole Rugtved (SL-ing),
e-mail: lor@kajbech.dk

Fagkoordinator Thomas Odgaard
E-mail: thomas.odgaard@holstebro.dk
Direkte tlf.: 9611 7686

Projektleder Jeppe Søjdis Vejgaard(Sl-ing)
e-mail: jsv@kajbech.dk

SL-ing Martin Meisler Svendsen
E-mail: martin.meisler.svendsen@holstebro.dk
Direkte tlf.: 9611 7683

Tlf.: 9610 4400

