Tosprogede 2019 – Bygningsarbejder

Uddannelsen er
også for IGU-elever
(IGU = Integrations
Grund Uddannelse)

Gode jobmuligheder!
Forløbet
giver merit til
struktøruddannelsen

Bygningsarbejder
– med integreret danskundervisning
Har du lyst til at arbejde inden for
byggeriet? Så har du nu chancen for
at uddanne dig på AMU Nordjylland.
Lige nu er der gode jobmuligheder inden
for byggeriet. Her i Nordjylland er der
mange store byggerier i gang., f. eks.:
Aalborg Universitetshospital, udbygning
af havnefronten, almene boligbyggerier og nyt uddannelsesbyggeri. Derfor
er der et stort behov for medarbejdere
med kompetence inden for beton.
Denne uddannelse indeholder grundlæggende fag inden for bygge og anlæg kombineret med fagspecifik danskundervisning, der støtter dig i at forstå

teori og fagsprog. På den måde bliver du
trænet i at forstå branchens ord og begreber, så du kan klare dig på en dansk
byggeplads.

Økonomi
Kurset gennemføres under AMU rammer
med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse m.v. i henhold til AMU lovgivningen.

Der udstedes uddannelsesbevis til de
deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen
med tilfredsstillende resultat.

Tilmelding til forløbet og
informationsmødet
Tina Højgaard Popp,

Kursusperiode

kursussekretær

Start: 4. februar 2019
Slut: 13. juni 2019

Tlf. 9633 2215

Uddannelsessted

Birgit Enevoldsen,

AMU Nordjylland, Sofievej 61, Aalborg.

dansklærer

tih@amunordjylland.dk

Tlf. 9633 2240
bene@amunordjylland.dk

Bygningsarbejder

4/2 – 13/6

84

Nivellering + Dansk

4/2

10

47665/45573

18/2

10

45163/45573

Forskalling – Udførelse af enkle løsninger + Dansk
Arbejdsmiljø – Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen + Dansk

4/3

4

40349/45573

Slap armering – Udførelse af enkle løsninger + Dansk

8/3

5

45161/45573

15/3

6

45159/45573

25/3

12

45164/45573

Armering – Anvendelse af elektriske klippe-bukkemaskiner + Dansk

10/4

4

45160/45573

Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner

24/4

8

43740/45573

Arbejdsmarkedet, it og jobsøgning

6/5

5

40534/43343

Praktik

13/5

17

43343

Arbejdsmarkedet, it og jobsøgning

11/6

3

40534/43343
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Armering – Udarbejdelse af klippe-/bukkemaskiner + Dansk
Forskalling – Udførelse af specielle løsninger + Dansk

