
 

  

 

 

 

BoKlok söker praktikant/exjobbare för  

Uppföljnings- och analysprojekt 
 

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi utvecklar och bygger hållbara bostäder med god 

design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Vi bygger omkring 1000 bostäder per år och har hittills byggt drygt 

8000 bostäder. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i 

fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning. 

 

 

På BoKlok arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera våra arbetsmetoder och 

processer. Under hösten 2017 kommer vi att påbörja ett utvecklingsarbete som syftar till 

att förbättra effektiviteten på våra byggarbetsplatser ytterligare. Det första steget i denna 

utveckling är att kartlägga våra processer, dokumentera all verksamhet som sker, hur 

mycket tid de olika aktiviteterna tar, vem som gör vad, när de olika momenten utförs och 

vilka kopplingar som finns mellan de olika aktiviteterna.  

-Och detta behöver vi hjälp med!  

 

Vi söker dig som är student inom byggproduktion/logistik/produktionsutveckling och som 

har intresse av utvecklingsarbete, effektivisering, Lean Construction mm. Du bör ha klarat 

av merparten av dina studier och är intresserad av ett studieuppehåll för att få praktik inom 

byggindustrin. Denna praktik kan följas av examensarbete om det passar med dina planer. 

Du kan också vara nyutexaminerad. Till stöd kommer du att få BoKloks experter samt 

några av Sveriges främsta experter inom industriellt byggande och effektiva 

byggprocesser, som är knutna till utvecklingsprojektet. 

 

Uppdraget kommer att utföras på ett av våra byggprojekt i Skåne, så du behöver bo i 

Skåne under uppdragstiden och det är enklast för dig om du har tillgång till bil, men inget 

krav.  

 

Uppdraget påbörjas i augusti 2017 och pågår till slutet av december 2017 och blir en 

projektanställning om det är fråga om praktikplats. 

 

Vi vill ha din ansökan senast 2017-05-29 

 

Kontaktpersoner för uppdraget är John Hedblad, chef Operationell effektivitet samt Jerker 

Lessing, FoU-chef. 

John.hedblad@boklok.se 

Jerker.lessing@boklok.se 

 

 

 

 


