Materialegården i Roskilde Kommune søger som praktikvært
en Skov- og Landskabsingeniør - eller Urban Landskabsingeniør studerende
Skov- og Landskabsingeniør- eller Urban Landskabsingeniør studerende søges til Materielgården
i Roskilde Kommune.
Følgende hovedopgaver kan blive aktuelle i praktikperioden:
-

Indgå i Materialegårdens ledelse som observatør
Være aktiv deltager i driftsledelsen, med fokus på ledelse af en gartnersatellit
Selvstændig ledelse af projekter efter aftale
Mulighed for under praktikken at arbejde med et ”fagligt emne” efter aftale
Beslutningsprocesser for at få det bedst mulige udbytte af praktikken
Efter aftale have en periode ved bestiller i afdelingen på rådhuset

Du vil under praktikken referere til Materielgårdens praktikdriftsleder Rasmus (Sling 07), som
bliver den gennemgående referenceperson.

Vi tilbyder
 En praktikstilling med udfordringer
 Dygtige og erfarne kolleger og medarbejdere med megen special- og lokalviden
 Et praktiksted med et godt og hektisk arbejdsmiljø
 En praktikstilling i en seriøst- og professionelt drevet virksomhed – med vægt på rentabel
drift og kvalitativ service over for vore kunder, som er borgerne i Roskilde Kommune
 En praktikstilling med mulighed for samt forventning om nytænkning og udvikling - og
så i en meget spændende ekspanderende udviklingskommune midt på Sjælland!
 Se i øvrigt Materialegårdens hjemmeside: http://materielgaarden.roskilde.dk/
 Deltagelse i spændende udviklingsprojekter, herunder kommunens overtagelse af Sankt
Hans Vest: https://roskilde.dk/sankthans
 Deltagelse i arbejdet med øget biodiversitet – i et samarbejde med bestiller

Vi søger en praktikant, der kan opfylde flest muligt af nedenstående krav:
 Har bedst muligt grundlag fra din igangværende uddannelse
 Er udviklingsorienteret med lyst til ledelse og projektarbejde.
 Har reel interesse i at få noget med hjem fra opholdet
 Evnerne til at give et modspil – herunder at du tør være ærlig
 Interessen for at lære noget om park- og vejdrift i kommunalt regi
Organisation
Materielgården løser på lige fod med en privat entreprenør, drifts- og anlægsopgaver i Roskilde
Kommune. Organisationen er en BUM-organisation (Bestiller-Udfører-Modtager).
Det betyder bl.a. at de opgaver der løses, løbende sættes i udbud. Er Materielgården ikke billigst
– mistes opgaven.
Materielgården består af ca. 120 fastansatte og nogle flere vikarer i sommerhalvåret. Der er 4
gartnersatellitter samt et hovedkontor. Ledelsesmæssigt er der i alt 9 ledere på forskellige

niveauer, det kalder vi driftsledelsen. Lederne har meget forskellig baggrund og erfaring. Vi har
p.t. 3 Slingere ansat som ledere. Omsætningen er på årsbasis godt 100 mio. kr.
Arbejdsopgaver, bl.a.:
-

Drift af grønne arealer i kommunen, herunder naturområder, parker,
Dyrskuepladsen, boldbaner m.m.
Drift af vejarealerne i kommunen
En række anlægsopgaver, bl.a. brolægning, legepladser m.m.
Nyplantninger af varierende karakter
Driftsaftaler med næsten samtlige skoler og institutioner om pasning af
udenomsarealerne.
Vintertjeneste
Støtte til Beredskabet ifm. f.eks. stormflod
Og en lang række mindre og mellemstore specialopgaver for en bred vifte af
kunder i den resterende del af kommunen

Oplysninger i øvrigt:
Hvorfor skulle du vælge et praktikforløb i en kommunal entreprenørafdeling?
Bedste svar er, at det er inden for dette felt, at der landet rundt er rigtig gode muligheder for at få
job efter din uddannelse. Herudover har du her i Roskilde mulighed for at få et godt indblik i,
hvordan der arbejdes professionelt med tingene i en kommune.
Sammenhængen i tingene sikres gennem et ophold, hvor du dels får et indblik i vores verden –
men også i det at arbejde i en kommune generelt.
Materielgården har i mere end 20 år arbejdet meget målrettet med konkurrenceevnen – et arbejde
som i dag bærer frugt, fordi vi vinder udbudsforretningerne – som regel. Men der er altid lige en
detalje som kan blive bedre – den jagter vi hele tiden, og vil gerne have hjælp af dig med den
opgave.
Roskilde kommune er en kommune i ekspansion og udvikling – og det kan godt mærkes på de
opgaver vi løser.
Endelig er der økonomisk mulighed for at gøre tingene ordentligt – og det sætter vi pris på.
Yderligere praktiske oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til driftschef Carsten Leth på telefon 30841650 –
alternativt på mail: carstenleth@roskilde.dk. Eller praktikdriftsleder Rasmus Piil, 30841658 alternativt på mail: rasmuspi@roskilde.dk
Vi forventer at der kan afholdes virtuelle samtaler med egnede ansøgere, dato/tid efter nærmere
direkte aftale.

