Blended learning och
web-utbildningar
Högt i tak med
diskussioner och
dynamik

Modern teknik
och pedagogik
Inspirerande föreläsare
med gedigen kompetens
och branscherfarenhet

Kursmaterialet
tillgängligt via
Byggakademin appen

Du får kunskap för att lyckas
i företagande och karriär
www.byggakademin.com

VÅRA KURSER
Byggakademin erbjuder öppna och företagsanpassade kurser efter ditt behov. Vi erbjuder
kurser inom Projektstyrning, Arbetsmiljö, miljö
och kvalitet, Teknik och installation, Juridik
samt Chef, ekonomi och ledarskap. Läs mer om
kurserna på www.byggakademin.com

KURSER INOM PROJEKTSTYRNING
Kurserna ger dig de grundläggande verktygen för att styra och driva ett byggprojekt
från förfrågan till avslutat projekt.
•  Arbetsledarutbildning
• Ansvarig hantverkare
• Byggledarutbildning
• Diplomerad Platschef
• Projektplanering
• Kalkyl- och anbudsarbete
• Ekonomi - projektavstämning
• Inköp – hantering och juridik
• ÄTA – hantering och juridik
• Installationssamordning
• Projekteringsledning

Utbildning hos Byggakademin
ger mer än bara kunskap
På Byggakademin älskar vi utbildning och drivs av att se människor utvecklas. Vi är ett familjeföretag med mål att fortsätta leverera den bästa utbildningen för bygg- och anläggningsbranschen. Hos oss handlar det inte bara om att
förmedla kunskap. När du går från våra utbildningar ska du känna att du kan
förändra och utveckla dig själv, ditt arbetssätt och ditt företag. Vi vill bidra i
din utveckling genom att ge dig kunskap där du får öva, reflektera och ta emot
feedback från kunniga och inspirerande föreläsare. Byggakademin använder
modern teknik och pedagogik där vi varvar föreläsning, workshop, rollspel
och övningar i klassrummet eller online. Vår styrka är våra kunniga och inspirerande föreläsare som är experter inom sina ämnesområden. Alla har djup
branscherfarenhet som de gärna delar med sig av. På mina egna föreläsningar
delar jag med mig av erfarenheter från NCC och Skanska.
Varmt välkommen att utbilda dig hos Byggakademin!

Anna Bley
Rektor vid Byggakademin

KURSER INOM ARBETSMILJÖ,
MILJÖ OCH KVALITET
Vi ger dig kunskapen för att öka miljömedvetenheten och förbättra arbetsmiljön på företaget. Du får också lära dig det som behövs för att
agera som kontrollansvarig eller kvalitetsansvarig internt.
• BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare
• BAS-P and BAS-U Construction work environment coordinator in english
• BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare
uppdatering
• Bättre arbetsmiljö – BAM för bygg- och anläggningsbranschen
• Miljöansvar i bygg- och anläggning
branschen
• Kontrollansvar enligt PBL
• Kontrollansvar enligt PBL uppföljning

KURSER INOM TEKNIK OCH
INSTALLATION
Kurserna ger dig ökad förståelse för tekniken vilket ger dig möjlighet att styra projekt
mot bättre kvalitet och kostnadseffektivitet.
• AMA- kurs för anläggare och husbyggare
• AMA Anläggning 17 & MER 17 fördjupning
• Installationssamordning
• Ritningsläsning
• BIM Projektering grundkurs
• Geoteknik grundkurs

”Tack vare kursledarens gedigna kompetens och pedagogik förstår jag nu min
arbetsroll bättre”
”Via webben kom vi i kontakt med Byggakademin och hittade kursen Arbetsledarutbildning. Vi
tyckte kursen verkade omfattande och bra. En av
fördelarna var att kursens 6 dagar var uppdelade
på olika veckor vilket gjorde det möjligt att arbeta samtidigt. Kursledaren hade gedigen kompetens med stor erfarenhet från byggbranschen.
Hon var tydlig och satte upp mål för varje dag.
Det bästa med kursen var att jag lärde mig
förstå min arbetsroll bättre. Jag fick verktyg som
hjälper mig bli en bättre ledare och driva mina
projekt på ett mer effektivt sätt.
Kursen har hjälpt oss få mer ordning, bli mer organiserade och bättre förberedda. Vi har fått mallar och checklistor som förenklar vårt arbete. Vi har
framförallt blivit bättre på arbetsberedning vilket sparar mycket pengar.”
Frederic Vermeulen, VD, KVS Glas och Byggteknik AB i Göteborg

Tider, orter, priser och anmälan – välkommen in på www.byggakademin.com eller ring 010-228 15 55!

”Föreläsarna på Byggakademin är duktiga på att förklara så att alla förstår”
”Vi tycker Byggakademin är bra. Det är ett av få
företag som möter upp våra behov och anpassar
utbildningen till att vi är ett rivningsföretag och
inte ett traditionellt byggföretag. Föreläsarna är
pålästa och jätteduktiga på att förmedla kunskap
på ett begripligt sätt. Det blir ofta diskussioner
med kursdeltagare från olika företag vilket ger
en bra dynamik. Det är alltid högt i tak och alla
delar med sig av erfarenheter och kunskaper.
Den nya kunskapen ökar säkerheten hos mina
anställda. Medarbetarna som gått kurs hos Byggakademin blir tryggare i sin roll och formas till
vassare arbetsledare. Ett exempel är juridiken vi lär oss på Arbetsledarutbildningen. Det finns inget annat sätt för mina medarbetare att få den kunskapen
eftersom de inte kommer från den akademiska världen. Det är mycket värdefullt för oss.”
John Thorsell, VD, Haga ROT Service AB i Norrköping

”Kursmaterialet fanns på Byggakademin
appen vilket gjorde det lättare att förbereda och följa upp”
”Byggakademin var ett naturligt val eftersom mina chefer använt dem tidigare
och var nöjda och rekommenderade mig att gå kursen Byggakademin
Leadership Program.
Jag har tagit till mig mycket av det jag lärt mig
på kursen Byggakademin Leadership Program.
Vi har t. ex. lärt oss coaching, hur du kan hjälpa
en kollega att lyfta och våga ta ett steg framåt.

KURSER INOM JURIDIK
Du lär dig spelreglerna. Standardavtalen
i byggbranschen är inte alltid tydliga och
enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med
kompletterande rättsfall som exempel får du
betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.
• AMA Anläggning 17 & MER 17 fördjupning
• Entreprenadjuridik
• Entreprenadjuridik fortsättningskurs
• ABK 09
• ÄTA – hantering och juridik
• Inköp – hantering och juridik
• Lagen om offentlig upphanding, LoU

KURSER INOM CHEF, EKONOMI
OCH LEDARSKAP
Vi anser att en väl fungerade arbetsplats
bygger på ett gott ledarskap där delegering
och självständigt arbete är en förutsättning. Vi erbjuder dig som är ledare i dag att
utveckla dig inom ledarskap, förhandlingsteknik och ekonomi.
• Byggakademin Leadership Program
• Ekonomi – projektavstämning
• Intensivkurs – Chefens Personalansvar
• Intensivkurs – Förhandlingsteknik
• Intensivkurs – Ekonomi för chefer i
byggbranschen

KURSUTBUDET UTVECKLAS
Följ utvecklingen av våra nya kurser.
Gå in på www.byggakademin.com och
läs det senaste.

FÖRETAGSANPASSADE KURSER

Kursledarens bemötande var superbra. Han var
trevlig, omtänksam, bra på att hålla oss uppmärksamma och förklara så att man förstår. Vi
hade många grupparbeten och fick praktisera det
vi lärt oss genom övningar. Det var en jättekul
kurs och jag träffade många trevliga människor.

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till
ditt företag som passar just ert behov, era
system och mallar och som anpassas till er
företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert
eget kurspaket där ni plockar önskade delar
från våra kurser och skapa en helt egen
utbildning.

På kursen använde vi Byggakademin appen som
jag tycker var bra. Allt kursmaterial var tillgängligt innan, under och efter
kursen. Vid grupparbeten använde vi appen och behövde varken penna eller
papper. Det är också lätt att senare gå tillbaka till det du lärt dig via appen.”

Föreläsarna till de interna utbildningarna
är samma som till våra öppna kurser. De
har djup fackkunskap och dessutom stor
erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen. Ni kan välja att genomföra
kursen i våra lokaler i Saltsjöbaden utanför
Stockholm eller i era egna lokaler oavsett
var ni befinner er.

Nina Johansson, projektledare, Sparre Vreede Partners AB i Stockholm

Tider, orter, priser och anmälan – välkommen in på www.byggakademin.com eller ring 010-228 15 55!

Du får verktyg för att lyckas i företagande och karriär

Blended learning
– förbered dig online inför kurs

Kursdokumentationen finns på
Byggakademin appen

Vi arbetar med blended learning vilket innebär att du kan
förbereda dig inför kursstart med introduktionsfilmer och
instuderingsuppgifter på nätet. På våra längre utbildningar får
du kortare hemuppgifter och du kan dessutom enkelt nå dina
kurskamrater och föreläsare via vår app.

Kursdokumentationen är digital och tillgänglig via Byggakademin appen före, under och efter kursen. Det går enkelt att ladda
ner och skriva ut efter behov men framförallt så hoppas vi att
du kommer att uppleva interaktiva övningar som ett mervärde. Mallar och nyttiga länkar finns tillgängliga via appen. Via
Byggakademin appen kan du kontakta dina kurskamrater, ställa
frågor, dela bilder och erfarenheter. Och förhoppningsvis hitta
nya vänner och affärsmöjligheter.

Interaktiva web-utbildningar i
virtuella klassrum
Ett komplement till ordinära klassrumskurser är våra interaktiva web-utbildningar. Du väljer miljö och kurserna hålls i ett
virtuellt klassrum via datorn. Vi erbjuder även E-learning utbildningar med självstudier och interaktiva övningar via nätet.

Fräscha kurslokaler med nybryggt kaffe
Våra kurser hålls i ljusa och fräscha kurslokaler. På morgonen
får du läckra smörgåsar och nybryggt kaffe. Till lunch bjuder vi
på god och vällagad mat intill kurslokalen. Under eftermiddagen får du fika med nybakat. I Stockholm håller vi våra kurser i
vackra lokaler i Saltsjöbaden med fantastisk utsikt över havet.

Välkommen på kurs hos Byggakademin!
Plats, datum och priser

Katrin tar hand om dig

Kursutbudet förnyas kontinuerligt. Aktuell information
om kurser, orter, datum och priser hittar du på
www.byggakademin.com. Kurskatalog med kurstillfällen finns
att ladda ner på hemsidan. Vi finns på flera orter över hela
landet. Saknar du en ort nära dig – kontakta oss direkt!

Katrin är vår trevliga kurskoordinator på
Byggakademin. Du är alltid välkommen
att ringa henne om du vill boka en kurs
eller har någon annan fråga. Katrin hjälper dig även på plats och ser till att
du kommer att trivas när du är på kurs
hos oss.

Anmäl dig!
Du är varmt välkommen att anmäla dig per telefon:
010-228 15 55 eller via webben: www.byggakademin.com.
Har du frågor, önskemål, synpunkter är det bara att ringa
ovanstående nummer. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Välkommen in på www.byggakademin.com eller ring 010-228 15 55!

