BYGG – DIN FRAMTID

VARFÖR JOBBA I BYGGBRANSCHEN?

Utvecklingen
Byggbranschen förändras och moderniseras hela tiden. I jobbet får du kontakt med ny teknik,
förbättrade material, smartare arbetssätt – du blir en del av samhällets utveckling!

Gemenskapen och trivseln
Att arbeta och skapa tillsammans är en härlig känsla som ger stark sammanhållning. Du blir en
del av ett team med människor med olika bakgrund, utbildning och intressen – ett team som
känner stolthet!

Karriären
Det finns många vägar in i byggbranschen och många olika yrken och karriärvägar när du väl är
där. Oavsett var du börjar kan du fortsätta din utbildning och hitta nya utmaningar, och du är
attraktiv på arbetsmarknaden!

Skapandet
I byggbranschen är du med och låter samhället växa fram och utvecklas. Här finns plats för idé
er på alla plan, oavsett om du är beställare, arkitekt, ingenjör, kranförare eller betongarbetare!

Lönen
Det här är en bransch med bra löner för alla – oavsett om du väljer att bli yrkesarbetare eller
ingenjör. Här värdesätts din arbetsinsats även ekonomiskt!

Visste du att vi på
Peab har en egen
gymnasieskola?
Läs mer på
peabskolan.se

Bygg ett hållbart samhälle
med oss på Peab!
Bygg- och anläggningsbranschen är en händelserik bransch
där ingen dag är den andra lik. I Peab blir du delaktig i det
spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle.
Hos oss kan du jobba med allt från att snickra och anlägga
vägar till att planera och leda stora samhällsbyggarprojekt.
Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön
för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi
bygger och anlägger. Vi vill attrahera hela arbetsmarknaden –
både kvinnor och män och eftersträvar mångfald.

Vi ser fram emot att träffa dig!
peab.se
peabskolan.se

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Byggbranschen har behov av människor av alla slag. Det finns mängder av olika typer av arbeten, det finns
något som passar för alla. En fördom är att man måste vara fysiskt stark för att jobba med bygg, men den är
numera förlegad: även i de tyngre yrkeskategorierna finns det effektiva hjälpmedel och dessutom världens
bästa arbetsmiljölagstiftning. Ingen ska behöva skada sig på sitt jobb!
Inom branschen arbetas det också hårt för att alla ska kunna känna sig inkluderade och delak
tiga. När du arbetar inom bygg får du utlopp för din kreativitet, och de bästa idéerna kommer
när alla får vara sig själva.

Hållbarhet
Vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhällsbygge. Genom klimat
smart och resurs- och energieffektivt byggande och schyssta arbetsvillkor jobbar vi för
klimatneutralitet och ökad jämlikhet.
FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

SYNS HÄR!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vi behöver din hjälp att
bygga en hållbar framtid.
För kunderna, samhället
och nästa generation.

MASKINFÖRARE/
ANLÄGGNINGSFORDON

Att jobba som maskinist är varierande och mångfacetterat – den ena dagen är inte den andra lik. Det är ett
starkt framtidsyrke där du kan få jobb direkt och har massor av utvecklingsmöjligheter. Du kan lära dig att
köra fler maskiner eller gå vidare till att arbeta som arbetsledare, och många startar eget företag och blir
maskinentreprenör.
Du lär dig att arbeta med modern teknik under utbildningen, vilket är viktigt när du får en an
ställning. Maskiner och arbetsmoment utvecklas snabbt och på sikt kan det betyda att maskin
föraren styr arbetet från ett kontrollrum istället för från hytten.
Yrket passar lika bra för alla. Det som är viktigt är att du är intresserad av jobbet och visar det!
Maskinister har viktiga uppgifter i samhället – att gräva bredband, bygga vägar, gräva avlopp
och skotta snö. Om vi inte har tillräckligt med maskinförare som jobbar börjar samhället att
halta.

UTVECKLAD BYGGKONST
MODERNA VÄRDERINGAR
Vi på Bygg- och anläggningsprogrammet satsar på en skolkultur där både tjejer och killar får
utbilda sig till sitt drömyrke i en miljö genomsyrad av jämställdhet och allas lika värde.
I vår fina och väl tilltagna bygghall får du lära dig om byggnation och anläggning från planering till
färdig byggnad. Här finns också en angränsande teorisal där skapandet möter teorin.

”Byggyrket passar mig utmärkt,
passar det dig? I så fall, sök du med!"
Nina Liljeqvist, bygglärare på Nösnäsgymnasiet.

Bygg- och anläggningsprogrammet på Nösnäsgymnasiet är en branschrekommenderad skola i ett samhälle
där företagarkulturen är stark och dessutom nära våra samarbetspartners. Hos oss får du utveckla din förmåga
att skapa och tänka kreativt. Här är det naturligt att arbeta både självständigt och i lag.

Nösnäsgymnasiet | Gymnasievägen 2, 444 47 Stenungsund | Telefon 0303-73 80 80 E-mail expedition.nosnas@stenungsund.se

”DET ÄR VERKLIGEN HÄFTIGT ATT KÄNNA TRYCKET
UNDER FÖTTERNA”

”KUL ATT SE RESULTAT SÅ FORT”
ANNELI | TRÄARBETARE | BORLÄNGE

ANGELIKA | BERGARBETARE | HÄGERSTEN

”DET BÄSTA ÄR ATT FÅ SÄTTA PLATTOR OCH
SE HUR DET VÄXER FRAM PÅ VÄGGARNA”

”ATT JOBBA MED STORA MASKINER ÄR EN
BARNDOMSDRÖM SOM GÅTT I UPPFYLLELSE”

FILIP | PLATTSÄTTARE | VÄSTERÅS

MAJD | MASKINFÖRARE | TUMBA

Aranäsgymnasiet är en väletablerad och populär gymnasieskola i centrala Kungsbacka.
Vi är en branschrekommenderad skola och erbjuder ett bygg- och anläggningsprogram i toppklass till dig som vill bli snickare eller har funderingar på att studera vidare efter gymnasiet.
Nyfiken? Kontakta rektor Lisa Jönsson på mail lisa.jonsson@kungsbacka.se
eller tel. 0300-833431, 0700-815433 eller arbetslagsledare Tim Tabuteau Harrison på mail
tim.tabuteau-harrison@kungsbacka.se eller tel. 0300-833437

”DET ÄR BRA OM DU ÄR KREATIV”
LINNEA | MURARE | ULRICEHAMN

Till dig
som
älskar
*
att bygga
* Fortsätt

#byggermedhjärta

med
det!

VUXENUTBILDNING

Bräckegymnasiet är Sveriges största gymnasieskola inom området
bygg- och anläggningsteknik. Vi är en branschrekommenderad skola,
vilket betyder att du får en utbildning som håller högsta kvalitet.
Hos oss kan du välja bland ett antal olika yrken; målare, snickare,
murare, golvläggare, betongarbetare, plåtslagare och anläggare.
Byggbranschen behöver anställa folk inom alla yrkesområden under
många år framöver så är du redo ﬁnns det jobb för dig!
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Rektor Benny Olausson tel 031-367 27 06
Rektor Malin Sandgren tel 031-367 27 07
@brackegymnasiet

SKA VI BYGGA
MER, BEHÖVER
VI BLI FLER!
Vill du ha ett arbete med yrkesskicklighet, påhittighet och kreativitet? Vill du jobba tillsammans med andra?
Vill du ha ett jobb med bra löneutveckling och karriärmöjligheter? Vill du vara med och bygga den framtida
staden? Ja men då är byggbranschen just för dig!
Inom bygg och anläggning har vi flera möjligheter till vuxenutbildning genom yrkesvux. Din
utbildning består av både teori och praktik ute på företag, vilket ger dig ett bra nätverk när
utbildningen är avslutad och du börjar jobba.
Du söker din utbildning via GRVux, komvux eller Arbetsförmedlingen.
Hitta din utbildning hos våra godkända utbildningsgivare på byggbranschensyrkesnamnd.se.

Vi bygger hus som ger trygghet, skapar
möten och möjligheter. Hus som står i
generationer och som utvecklar staden.
Visst är det häftigt?! Du kan också
vara med och bygga framtiden.
Läs mer på mvbab.se

MVB är ett av Sveriges största privatägda
byggföretag med verksamhet i Skåne,
Halland, Västra Götaland och Stockholm.
mvbab.se

KONTAKTA OSS
POSTADRESS:
c/o Byggföretagen, Ekmansgatan 1, 411 32 Göteborg
TELEFON: 031-708 41 00
byggdinframtid.se
Facebook: byn.byggbranschensyrkesnamnd
Instagram: byggbranschensyrkesnamnd

BYGGYRKEN
KONTAKTPERSON OCH HANDLÄGGARE
ANN-SOFIE LIND
BYGGFÖRETAGEN
031-708 41 06
ann-sofie.lind@byggforetagen.se
KONTAKTPERSON OCH HANDLÄGGARE
JOHAN HALLIN
Byggnads
010-601 15 01
johan.hallin@byggnads.se

MASKINFÖRARYRKEN
NINA ALM SCHUTSCHKOFF
Maskinentreprenörerna
031-62 94 96
nina.alm.schutschkoff@me.se

• 20774 • www.jssverige.se

KONTAKTPERSON OCH HANDLÄGGARE

MAGNUS ANDERSSON
SEKO
031-42 94 33
magnus.andersson@seko.se
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