
 

 

 

Praktikant søges 

1 ULing studerende søges til det grønne team i Byliv og Drift hos Frederiksberg Kommune 

Byliv og Drift er en del af Vej, Park og Miljø i Frederiksberg Kommune. Vi har ansvaret for drift og 
vedligeholdelse af byens grønne anlæg, træer, parker, legepladser og kirkegårde. Herudover har 
vi ansvaret for byens belægninger og byudstyr samt renhold af byens færdselsarealer. 

I det grønne team beskæftiger vi os hovedsageligt med drift, anlæg og beplantning; herunder hører 
bl.a. nyanlæg og renovering af legepladser og kirkegårde, samt etablering af mere bynatur og 
biodiversitet. Derudover er vi myndighed i forhold til fældning og beskæring af private træer, samt 
myndighed på vejområdet. Vi er også en del af det team, der sørger for driften af og klimasikring 
af Frederiksberg. Der vil være rig mulighed for at skaffe ny viden inden for LAR-området, særligt 
omkring driften af LAR. 

Alt i alt – så vi arbejder for et smukkere, grønnere, renere og mere 
biodiverst Frederiksberg.  

I et praktikforløb i Frederiksberg Kommune er der mulighed for at få 
mange varierende opgaver. Du vil opleve en stor afveksling mellem 
arbejdsopgaverne, hvoraf en del af dem foregår på kontoret og andre 
ude i byen. 

Som foregangskommune inden for det grønne område, promoveres 
grøn transport. Derfor benyttes der altid cykler som transportmiddel 
til brug ude i byen. Der stilles cykler til rådighed, hvis man ikke selv 
har en. Husk altid varmt tøj, da vejret ofte er skiftende. 

Du vil blive en del af et team med stor erfaring inden for træer, kirkegårdsudvikling, byudstyr, lege-
pladser, staudebeplantninger, udbud og kontraktudarbejdelse. Der kan også være mulighed for at 
arbejde med drift af klimaløsninger, hærværkssager og GIS-registreringer. 

Du har derfor selv indflydelse på, hvilken retning dit praktikforløb skal tage. 

Du vil sidde på et åbent kontor med gode kollegaer fra flere forskellige teams, så der er rig mulighed 
for vidensdeling. Og her er altid plads til hygge og masser af godt humør. 

Som praktikant i Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at du er klar til at tage ansvar for egen 
læring og kan arbejde selvstændigt.  

 

Billede: Trætilsyn hos privat boligfor-
ening 



 

Eksempler på arbejdsopgaver:  
• Tilsyn af private og kommunale træer 
• Tilsyn og besigtigelse ved anlæg og drift 
• Entreprenørsamarbejde 
• Drift og anlæg 
• Træregistrering 
• Borgerkontakt 
• Design og beplantning 
• Udbudsmateriale 
• GIS – Registrering 
• Drift-, Klimasikring og LAR 
• Arealbeskrivelse og kvalitetsbeskrivelser 

Ansøgningsfrist:   
15.marts 2021 

Ansøgningen sendes til: 
vpm@frederiksberg.dk  

Attention:  
Susanne Viuf, Chef for Byliv og Drift 

Samtale: 
Aftales nærmere 
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