
 

 

Praktikant søges til det grønne team 
Byliv og Drift, Frederiksberg Kommune  

Det grønne team i Byliv og Drift søger en praktikant med start september 2022. Vi tilbyder en praktik-
plads med stor variation, gode kolleger og høj faglighed. Frederiksberg Kommune er en organisation 
med et ekstraordinært fokus på den grønne omstilling, hvorfor biodiversitet, klimatilpasning og be-
grønning fylder rigtig meget. Hos os får du stor indflydelse på dit praktikforløb, og du vil opleve en god 
veksling mellem arbejdsopgaverne, hvoraf en del vil foregå på kontoret og andre ude i byen. Vi har 
mange års erfaring med praktikanter, og vi ved, hvad der skal til for, at den studerende får en god og 
lærerig oplevelse.  

Du vil blive tilknyttet det grønne team i Byliv og Drift, som er en del af Vej, Park og Miljø i Frederiksberg 
Kommune. Det grønne team har ansvar for drift og vedligeholdelse af byens grønne anlæg, herunder 
træer, parker, legepladser, kirkegårde og gadehjørner mv. I Frederiksberg Kommune er der stort fokus 
på biodiversitet og klimasikring, og vi arbejder sammen med dygtige rådgivere, for at opnå de bedste 
resultater på vores grønne arealer og med formidling til borgerne.  

Mulige arbejdsopgaver 
• Anlæg og drift med fokus på biodiversitet 
• Drift af klimasikringsprojekter 
• Borgerinddragelse og formidling 
• Tilsyn med private, såvel som kommunale træer samt rådgivning om beskæring, skadevoldere 

mm.  
• Kontraktstyring og koordination af byens drift 
• Udarbejdelse og kvalitetssikring af udbuds– og tilbudsmateriale 
• Beplantningsdesign og planteplaner 

Om dig 
Du har mod på at tage ansvar for egen læring og indgå på arbejdspladsen på lige fod med de øvrige 
medarbejdere. Derudover er det vigtig, at du tør kaste dig ud i nye og udfordrende arbejdsopgaver 
med teamet som faglig støtte og sparringspartner. Vi bevæger os som udgangspunkt rundt på cykel, 
hvilket vi stiller til rådighed.  

Adresse 
Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

Ansøgning 
Ansøgningsfrist: onsdag den 20. april 2022, kl. 12 
Ansøgningen sendes til: vpm@frederiksberg.dk (Attention Susanne Viuf, Chef for Byliv og Drift) 
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