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VARFÖR JOBBA I BYGGBRANSCHEN?
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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 idéer 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!

Med arbetslivet
som klassrum
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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
delaktiga. 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
klimatsmart 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
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MASKINFÖRARE/
ANLÄGGNINGSFORDON

Att jobba som maskinförare 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 utvecklings
möjligheter. 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
anställning. Allt fler maskiner blir delvis självgående så på sikt kan det betyda att en förare styr
en eller flera maskiner från ett kontrollrum istället för som nu i maskinen.
Yrket passar lika bra för alla. Det som är viktigt är att du är intresserad av jobbet och visar det!
Maskinförare 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.

7

”JAG FÅR HELT ENKELT
BETALT FÖR ATT HA
ROLIGT”
LILLY, MASKINFÖRARE, BÅLSTA

www.meskolan.se

Jag vill
vara en del
av något stort
Vad drömmer du om?

Välj utbildningen Bygg och anläggning och bli maskinförare!
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VALET ÄR DITT
Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många spännande yrken och arbetsuppgifter. Byggare av
olika slag arbetar med hus och anläggningar från idé till verklighet. Valet av arbetsredskap är ditt – dator,
hammare, laserverktyg eller murslev.

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

– Jag har alltid gillat att hålla på med händerna och
tycker om praktiskt arbete. Under utbildningen fick
vi först prova på det mesta, men jag visste redan
från början att det var träarbetare jag ville bli. Jag
har alltid gillat att hålla på med trä. Något jag blev
förvånad över var att det var så många tjejer i min
klass. Vi var faktiskt 40 procent tjejer.

”DET ÄR HELA TIDEN OLIKA MOMENT, SÅ MAN
HAR ALDRIG TRÅKIGT”
AYOUB, GOLVLÄGGARE, LIDINGÖ

– Det bästa med mitt jobb är att man får jobba
med olika saker hela tiden! Vissa dagar lägger
jag textilplattor, andra dagar lägger jag linoleum
eller trägolv eller spacklar. Det är hela tiden olika
moment så man har aldrig tråkigt, jag tycker om att
göra allt och trivs jättebra!
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”JAG GILLAR ATT DET ÄR SÅ FLEXIBELT”

”JAG TYCKER DET ÄR JÄTTEROLIGT ATT PUTSA!”

EMMA, BETONGARBETARE, SOLLENTUNA

ALBERT, MURARE, UPPSALA

– En egenskap som är bra att ha som
betongarbetare är att du är kreativ. Du behöver
komma på lösningar på problem som kan uppstå.
Sedan är det bra om du inte är rädd att fråga om
saker. Man kan ju inte allt från början utan det är ju
först på jobbet man lär sig yrket.

– Man måste ha lite känsla och det är bra att kunna
vara mjuk i handlederna, det är viktigt när man
putsar. Ofta jobbar man på höga höjder, så det är
bra om man inte är höjdrädd.

BYGGYRKET – VARIATIONSRIKT, KREATIVT OCH FRITT
Efter 10 minuter med bussen från Slussen når du Nacka gymnasium med sitt Bygg- och anläggningsprogram.
En branschrekommenderad skola där du kan känna dig trygg.
Vi utbildar framtidens husbyggare i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning.
Du blir sedd och uppmuntrad av våra examinerade lärare som stöttar dig såväl i skola som på praktikplats.
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGS
PROGRAMMET

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många olika arbetsuppgifter och spännande
yrkesmöjligheter. Valet av redskap är ditt: dator, hammare, murslev eller anläggningsfordon.
På Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) lär du dig planera, genomföra, dokumentera och
kvalitetssäkra olika typer av projekt med moderna metoder och hjälpmedel.
Som byggare, oavsett vilken yrkesinriktning du väljer, kommer du att arbeta med nyproduktion,
ombyggnad och renovering hela vägen från idé till färdigt projekt. Som byggare är du med och
skapar funktionella lokaler och anläggningar där människor ska vistas!
Det finns också goda möjligheter att studera vidare efter BA-programmet.

HITTA DIN UTBILDNING PÅ BYGGDINFRAMTID.SE!
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www.distra.se
distragymnasium
distrabygg
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VUXENUTBILDNING

Säkert arbete på höga höjder!
För mer information vänligen kontakta oss på 010-585 60 00
eller besök oss på www.libergs.se
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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 Komvux eller Arbetsförmedlingen.
Hitta din utbildning hos våra godkända utbildningsgivare på byggbranschensyrkesnamnd.se

DET FINNS MÅNGA VÄGAR IN I BYGGBRANSCHEN!
LÄS MER HÄR!
Vi värnar om våra medarbetare och älskar
att ha kul på jobbet!
Vill du vara med och bygga ett hållbart samhälle och samtidigt ha roligt på
jobbet?
Det vill vi på M3 Bygg. Vi vill utveckla och bygga framtidens samhälle där vi
med omtanke renoverar fastigheter för att återfå sin forna glans. Samtidigt
är du som medarbetare vår viktigaste resurs, vilket gör att arbetsmiljön och
att ha roligt på jobbet är något som vi alltid strävar efter.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där vi eftersträvar
mångfald och individuell kompetensutveckling.
Vill du veta mer om vilka vi är på M3 Bygg? Besök oss då gärna på vår
hemsida - www.m3bygg.se
Med kompetens, erfarenhet och
engagemang ger vi en trygghet
genom hela byggprocessen,
vilket höjer värdena i boende och
arbetsmiljöer.

www.m3bygg.se

VI ÄR VÅRA PROJEKT
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VIDAREUTBILDNING
Vill du vidareutbilda dig efter BA-programmet på gymnasiet? Ingenjörsutbildning eller annan högskoleutbildning mot byggindustrin är ett område med många yrkesinriktningar. Du kan bli allt från arkitekt till vägoch vatteningenjör, samhällsplanerare, kalkylator, konstruktör eller projektledare.
Under utbildningen till byggnadsingenjör lär du dig om exempelvis anläggningsteknik,
arbetsmiljö och säkerhet, byggkonstruktion, byggproduktion, byggteknik, energieffektivisering,
entreprenadjuridik, hållbart byggande, kommunikation och ledarskap, mätteknik,
projektekonomi och projektstyrning.

Byggarbetsledare och platschef
De vanligaste rollerna bland byggnadsingenjörerna är byggarbetsledare och platschef.
På större byggen finns oftast flera byggarbetsledare som ansvarar för varsin del på
byggarbetsplatsen, och ser till att tidsplaner hålls, att maskiner och material finns på plats,
sköter samordning med underentreprenörer och rapportering till byggherren.
En byggarbetsledare har ansvar för att jobbet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar
och för att säkerhetsföreskrifterna följs.
En platschef ansvarar för att leda arbetet och teamet från start till mål. Det innefattar planering
och genomförande vad gäller såväl miljö och kvalitet som följande av tidsplan och budget.
Platschefen kan ha arbetsledare under sig, men på mindre byggen kan platschefen även ha
byggarbetsledarens roll.

”JAG PLANERAR SÅ ATT RÄTT SAKER BYGGS
PÅ RÄTT SÄTT, I RÄTT TID OCH TILL RÄTT
KOSTNAD”
ELIN | BYGGNADSINGENJÖR | VEJBYSTRAND

Karolina trivs i sin varierade roll
I rollen som arbetsledare ingår ett ansvar för att allt från
planering till efterkontroller flyter på som det ska. När
Karolina Palm går till jobbet på JM är ingen dag den andra
lik – och det är precis som det ska vara.
Det hjälper att vara strukturerad ”men det
skulle nog gå ändå”, säger Karolina Palm när
hon får frågan om vilka egenskaper som är
bra att ha för en arbetsledare. Själv gillar
hon att planera och se till att hela teamet
har rätt förutsättningar för att få jobbet
gjort. Och jobbet, det handlar i Karolinas
fall oftast om byggnadernas fasader.
– Det är inte så att du har hand om hela
projektet som arbetsledare utan det är
uppdelat. Vissa har som jag hand om tak
och fasad, andra ansvarar för stommen eller
inredning och när projektet går mot sitt slut så har vi
besiktningsarbetsledare, berättar hon.

Kollegorna stöttar
Bland Karolinas arbetsuppgifter ingår att göra avrop för
olika beställningar, följa upp planerna på bygget och leda
sitt team i det dagliga arbetet. Stressigt kan det bli i perioder, men aldrig ensamt.

– Mycket handlar om att du ska samarbeta med andra
vilket jag tycker är väldigt härligt. Man känner att man har
andra vid sin sida som är där och stöttar en. Kollegorna är
otroligt engagerade, säger Karolina.
Att våga fråga är viktigt för den som är ny. När Karolina själv gjorde sin praktik och sedan började sin
tjänst på JM slogs hon av att det var så lätt att
ställa frågor och få hjälp.
– Stämningen var långt ifrån rå utan
väldigt varm och inkluderande, både
på kontoret och bland hantverkarna på
bygget. Det gjorde det lätt att känna sig
välkommen.

Konkreta resultat
Ute på bygget ser Karolina projektet realiseras bit för bit, möter människor av olika yrkesgrupper och gör nya upptäckter längs vägen. Det
gemensamma arbetet mot ett och samma mål tycker hon
är en av jobbets stora poänger. Och när hennes tidsplan
har nått sitt slut, börjar näst kapitel i byggnadens liv.
– Något jag är väldigt stolt över är att får bygga någons
hus. Här kommer någon förhoppningsvis att komma in och
känna: Här bor jag, här mitt hem.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet erbjuder vi olika vägar in, till exempel som praktikant,
via sommarjobb eller utannonserade tjänster. Besök oss gärna på jm.se/karriar

KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION OM UTBILDNINGAR OCH YRKESVÄGAR:

WWW.BYGGDINFRAMTID.SE

KONTAKTUPPGIFTER BYGGBRANSCHENS YRKESNÄMND (BYN):

Vi ger dig
ill
verktygen t
in
att bygga d
framtid!

vasbyyrkesgymnasium. se

• 21506 • www.jssverige.se

WWW.BYN.SE

