Studiehåndbogen
Karrierevejen 2020-2021

Kontakt: Mediekonsulent Dorte Schlünzen på
7610 1146 eller på ds@rosendahls.dk

Karrierevejen er en årlig udgivelse, som distribueres
til studerende på alle landets maskinmesterskoler.
Karrierevejen er en oplagt mulighed for virksomheder, der ønsker at profilere sig over for studerende og
nyuddannede maskinmestre ved begyndelsen af
deres karriere.

Anden del kaldes Virksomhedsguiden. Her
profilerer virksomheder sig med et opslag,
der indeholder en profiltekst på venstresiden
og en annonce på højresiden. En journalist
hjælper virksomheden med at udarbejde teksten,
og virksomheden skal blot udfylde en faktaboks
med væsentlige data og dernæst levere en færdig
annonce.

Helsideannonce (uden profiltekst): 8.800 kr.

FACILITETER FOR OFFSHORE
OG TUNG INDUSTRI
LANGTIDS- OG PROJEKTLEJE,
TUNGE LØFT OG TRANSPORT OP TIL 1000 TONS

Karrierevejen er også tilgængelig online på
Maskinmesterjob.dk.
Tekniske data
Format: 210 x 210 mm
Trykning: Offset
Omslag: 275 gr. Karton
Indhold: 115 gr. Silkemat
Annoncemateriale leveres
som trykklar PDF i format
210 x 210 mm + 3 mm bleed

6,4 mio. m2 industri- og havneområde
500.000 m2 igangsat havneudvidelse med 1000 m kaj
4400 m kaj med krandækning
International havn med op til 11 m dybde
Store produktionshaller op til 12.444 m2
Store lagerarealer med stort udvidelsespotentiale
Tørdok 90 x 315 m
Løftekapacitet op til 1000 tons

Intern transport op til 1000 tons
Særtransporter op til 2000 tons
Havnemobilkraner 60 og 150 tons
Mandskabsfaciliteter op til 5000 pers.
Møde- og konferencefaciliteter
2000 parkeringspladser
Kontorer og værksteder
Kantiner

www.lindo.dk

Bravida

BRAINGENIØR MED STORT ANSVAR
Supersygehuse, boliger, industri,
jernbaner, sportsarenaer og meget
mere. Bravida er en af Nordens største installations- og servicevirksomheder indenfor el, vvs, ventilation
og el-infrastruktur. Vi har afdelinger
i Danmark, Norge, Finland og Sverige, hvor hovedkontoret også ligger.
På nordisk plan er vi næsten 10.000
medarbejdere, heraf ca. 1.450 i Danmark. Bravida er involveret i mange
projekter og serviceopgaver landet
over. Fra mindre opgaver og til de
helt store. I år vandt Bravida eksempelvis vedligeholdelseskontrakten
på Storebæltsbroen. Det betyder, at
vi de kommende år skal stå for alt
vedligeholdelsesarbejde på broens
elektriske og mekaniske anlæg.
I forbindelse med opførelsen af Storebæltsbroen stod Bravida for installation af de elektriske og mekaniske
installationer i tunnelen og på selve

OM BRAVIDA

VIRKSOMHEDSGUIDEN

2-sidet opslag med profiltekst og annonce: 12.500 kr.
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ANSATTE
Globalt
Danmark
Maskinmestre
Maskinmestre
i Danmark

10000
1450
ca. 20

FOKUS
Bravida leverer totalløsninger inden for el, vvs og
ventilation og specialister inden for bl.a. el-transmission,

broen, så vi står godt rustet til opgaven. Det samme gør den nyuddannede BraIngeniør Thomas Østergaard
Hansen. Han er uddannet maskinmester og har gennemgået Bravidas
BraIngeniør-program. Thomas indgår
i et team på fire, som bl.a. omfatter
hans tidligere mentor, der får ansvaret
for at lede den store opgave.

Kompetenceløft og personlig udvikling
»Jeg ser frem til opgaverne på
broen. Det er dansk infrastruktur
med stor betydning for mange mennesker. Jeg har ansvaret for planlægningen derude. Både i forhold
til planlagte opgaver, men også i
forhold til almindelige serviceeftersyn på installationerne og enkelte
anlægsarbejder. Det er afgørende,
at vi generer trafikken over Storebælt mindst muligt,« siger Thomas
Østergaard Hansen.

trafiksystemer, baneteknik,
brand & sikring.
ANSVARSOMRÅDER
• Kvalitetskontrol
• Ledelse
• Energiforsyning
• Teknisk rådgivning
• Køle- varmeteknologi
• Transmission

Uddannelsen til BraIngeniør varer
12 måneder og veksler mellem
projekter og kurser. Som BraIngeniør-trainee får man en erfaren
kollega og mentor tilknyttet, som
er personlig vejleder gennem hele
forløbet. Under uddannelsen mødes
man med andre kursusdeltagere fra
hele Norden, og alle får et særligt
indblik i Bravidas forretningsmodeller og procedurer. Der er dog også
fokus på medarbejderens personlige
udvikling.
»Det er et rigtigt godt forløb, fordi
man kommer rundt i virksomheden
på mange forskellige opgaver, og
jeg har fået et godt internt netværk,
en solid værktøjskasse og selvtillid i
jobbet, når jeg skal forhandle med
underleverandører og løse eventuelle konflikter, der opstår. Det kommer
mig til gavn på Storebælt,« siger
Thomas Østergaard Hansen.

INFORMATION
Bravida Danmark A/S
Park Allé 373
2605 Brøndby
Tlf. 4322 1100
www.bravida.dk

TILBUD TIL STUDERENDE
Trainee forløb, praktikophold, mulighed for at
skrive bachelor- og
afgangsprojekt.
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Ovenfor vises eksempel på opslag med virksomhedsartikel til venstre og annonce til højre.

Alle priser er eksklusiv moms. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Markedsføring af virksomheden
– både fysisk og online
Virksomheder kan profilere sig i Karrierevejen
2020-2021 med to forskellige typer annoncer.
I bogens første halvdel er der helsidesannoncer.

