Byggproduktionsledare 380 YHp - 76 v
Vid varje bygg- och anläggningsprojekt behövs en ledare som kan koordinera och planera.
Genom denna utbildning får du redskapen att göra det.
I utbildningen kombinerar du teori, praktiska övningar
och Lärande i arbete, LIA, vilken du med fördel
kan göra på något av våra samarbetsföretag.
Vår utbildning öppnar dörrar direkt in i branschen
Utbildningen är framtagen i samverkan med byggbranschen och har en tydlig näringslivsinriktning.
Kursinnehållet är anpassat utifrån branschens krav
och behov av kvalificerade kunskaper.
Vill du jobba i en ledande position?
Efter utbildningen kan du jobba som till exempel:
• Byggproduktionsledare
• Biträdande arbetsledare
• Projektledare för bygg och anläggning
• Byggledare
Upplägg och annan praktisk info
Utbildningen går att läsa från någon av våra studieorter;
Gällivare, Kiruna, Pajala, Jokkmokk, Luleå, Piteå, Kalix,
Skellefteå eller Umeå. Du kan välja att följa föreläsningarna
från våra Lärcentra eller från din egen dator. Väljer du att
följa de dagliga föreläsningarna hemifrån behöver du ha
tillgång till bra internetuppkoppling, ett headset och webbkamera.
Schemalagd tid varierar mellan de olika kurserna. Under
varje läsperiod är några obligatoriska samlingstillfällen
inplanerade. Under dessa genomförs praktiska moment,
laborationer, studiebesök och exkursioner med mera.

Sista ansökningsdag är 15 maj

Kurser som ingår:
• Byggprocessen/byggstyrning 30 yhp
• Byggteknik 30 yhp
• Byggmätning och utsättning 25 yhp
• Ekonomi inom byggverksamhet 30 yhp
• Entreprenadjuridik 15 yhp
• Examensarbete 25 yhp
• Hållbart byggande 35 yhp
• Mark och anläggning 20 yhp
• Projektledning/ledarskap 35 yhp
• LIA 1 20 yhp
• LIA 2 80 yhp
•
Valbara kurser:
• Inriktning husbyggnad: Fördjupning
byggprocessen 35 yhp
• Inriktning mark och anläggning:
Fördjupning anläggningsarbete 35 yhp
Resa och logi i samband med sammankomsterna står
du för själv.
Utbildningen är CSN-berättigad. Mer information om
hur du ansöker om studiemedel finns på www.csn.se
Mer information och ansökan hittar du på:
www.lapplands.se/yh

