BYGGEKOORDINATOR

For dig der vil arbejde med planlægning, økonomi, ledelse
og koordinering af byggeprojekter i den udførende fase
KORT OM UDDANNELSEN

Typiske jobtitler kan være:

Byggekoordinator er en to-årig uddannelse, og som færdiguddannet bygge-

• Entrepriseleder

koordinator vil du typisk deltage i projektledelse af bygge- og anlægsarbej-

• Produktionsleder

der, ligesom du vil være det koordinerende led mellem projektlederen og de

• Projektkoordinator

udførende håndværkere. Dine primære arbejdsopgaver vil være planlægning

• Håndværksmester

og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse. Du
arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter. Du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller
selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser. Uddannelsen
til byggekoordinator er derudover et godt startgrundlag, hvis du ønsker at
etablere dit eget firma indenfor byggeri. På uddannelsen lærer du om den
lovgivning, der er i forbindelse med byggeopgaver, herunder tilbudsgivning
og den efterfølgende gennemførelse af byggeprojektet.

“

KOMMUNIKATION OG KOORDINERING AF PRAKTISK LEDELSE

At læse til byggekoordinator har givet mig en ideel mulighed for at få en bred
teoretisk viden om, hvad det vil sige at lede en byggeplads. Den meget brede
undervisning i kommunikation, byggejura, tidsplanlægning og virksomhedsdrift, giver mig i fremtiden de kompetencer, der vil sætte mig i stand til at lede
en byggeopgave. Uddannelsen har udviklet mig både fagligt og personligt,

JOB OG KARRIERE

og samtidigt givet mig en overbevisning om, at jeg er klar til at løfte en lang

Byggekoordinatorer kan bl.a. ansættes:

række forskellige opgaver i fremtiden.

• I entreprenørfirmaer
• Hos byggevareproducenter og – leverandører
• I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
• I den offentlige sektor

Thomas Heesche,
byggekoordinator

UDDANNELSENS OPBYGNING
1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. SEMESTER

4. SEMESTER

• Byggejura 5 ECTS

• Kommunikation 5 ECTS

Vælg mellem:

• Praktik 15 ECTS

• Virksomhedsdrift 5 ECTS

• Management 10 ECTS

• Virksomhed 30 ECTS

• Afgangsprojekt 15 ECTS

• Planlægning og processer

• Ressourcestyring og fagtilsyn

• Entreprise 30 ECTS

10 ECTS

15 ECTS

• Bæredygtighed 30 ECTS

• Kommunikation 10 ECTS

SPECIALISERING

STUDIESTART

Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering indenfor et af følgende

Hvert år i august/september.

områder:
• Virksomhed

UDDANNELSESSTED

• Entreprise

Undervisningen finder sted på Erhvervsakademiet Lillebælt,

• Bæredygtighed

Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

VIDEREUDDANNELSE

Læs mere om uddannelsen og hvordan du bliver optaget på

• Pba. i Innovation og entrepreneurship (overbygning)

eal.dk/byggekoordinator.

• Bygningskonstruktør (via merit efter individuel bedømmelse)

ADGANGSKRAV

KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER:

• Gymnasial uddannelse

Hanne Søndergaard

• En af følgende erhvervsuddannelser:

Mail: hso@eal.dk

- anlægsstruktør

Tlf.: 63 12 91 54

- bygningsstruktør

Mobil: 21 15 35 62

- brolægger
- boligmontering
- byggemontagetekniker
- bygningsmaler
- glarmester
- maskinsnedker
- murer
- skorstensfejer
- snedker
- stenhugger
- stukkatør
- tagdækker
- teknisk isolatør
- træfagenes byggeuddannelse
- vvs-energiuddannelsen
Er du i tvivl? – Spørg studievejlederen.
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