» BYGGEJURA

Byggekoordinator
på deltid
Der er også mulighed
for at uddanne sig til
byggekoordinator på
deltid, det kræver blot 2 års
relevant erhvervserfaring.
Se mere på bygovenpå.dk

Find mere
information om
uddannelsen på
byggekoordinator.dk
eller
ug.dk

Uddannelsen til byggekoordinator tager to
år og afsluttes med tre måneders ulønnet
praktik og et afgangsprojekt, der laves i tæt
samarbejde med en virksomhed.
At få en praktikant er en god måde at afprøve,
hvad en byggekoordinator kan bidrage med i
en virksomhed.
Overvej derfor om der er plads til en praktikant
i virksomheden og kontakt et erhvervsakademi
for mere information.
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Har I plads til en
byggekoordinator
i praktik?

» UDBUDSMATERIALE
» VIRKSOMHEDSDRIFT
» PLANLÆGNING
OG PROCES
» RESSOURCESTYRING
» FAGENTREPRISE
» MANAGEMENT
» BÆREDYGTIGHED

Byggekoordinator
Den nye medarbejder i din virksomhed

Byggekoordinatoren
er den mand på pladsen, som alle bygherrer
mangler. Vi taler med
formanden og med de
udførende. Vi koordinerer på entrepriseniveau,
på formandsniveau og
på håndværkerniveau
– og vi sikrer fremdrift.
Morten Gormsen

Byggekoordinatorens
arbejdsområder

”Vi er gode til
at skabe værdi”

Byggekoordinatoren er uddannet til at:
» Analysere og vurdere
byggesagsforløbet.
» Forstå udbudsmaterialet og assistere på
større byggeprojekter.
» Selvstændigt varetage ledende
opgaver på mindre entrepriser.
» Arbejde med bæredygtige bygninger og
energirigtige løsninger.

MORTEN GORMSEN, 34 ÅR,
BYGGEKOORDINATORSTUDERENDE,
MÆRSK-BYGNINGEN, PANUM

Byggekoordinatoren i
virksomheden

Det bedste ved uddannelsen til byggekoordinator?
”På studiet er vi en broget skare af studerende, som
har vidt forskellige baggrunde. Derfor sparrer vi og
bruger hinanden til at øge fagligheden. Vi bliver ikke
skolet til at sidde på en tegnestue og projektere, men
lærer at styre processer og optimere byggeriet ude på
pladserne. Vi bliver problemknusere med fokus på
logistik og planlægning, så tidsplanerne bliver holdt.
Vi samarbejder og kommunikerer bredt”.

En byggeplads har brug for en person, der
koordinerer og kommunikerer med alle
byggesagens involverede grupper. Her
gør byggekoordinatoren en stor forskel
ved at være projektleder og have
overblikket over byggesagsforløbet. Med
andre ord, så sikrer byggekoordinatoren
sammenhængen mellem de involverede
og samtidig står vedkommende for den
forretningsmæssige optimering.

Hvad kan en byggekoordinator?
”Vi skaber værdi! Vi skærer de ikke-værdiskabende
processer ned til et absolut minimum, og så er vi
løsningsorienterede – både i forhold til fremdrift og
logistik. Det er vores spidskompetence at lede og
koordinere processerne ud fra en stram tidsplan”.
Mit drømmejob?
”Jeg har været heldig og fik mit drømmejob allerede
som studiejob. Jeg vil gerne fortsætte som byggeleder
på rådgiversiden. En gang ude i fremtiden drømmer
jeg om at prøve mig selv af som selvstændig”.

Om uddannelsen
» En 2-årig erhvervsakademiuddannelse
i byggeri og business med fokus på
virksomhedskontakt.
» SU under uddannelsen og 3 måneders
praktik med SU.
» Uddannelsen udbydes på
erhvervsakademier over hele landet.
Læs mere om uddannelsen på
ug.dk eller byggekoordinator.dk

