
ARBEJDSOPGAVER

Byggeri og håndværk dækker over 
mange stillinger, og derfor er arbejds-
opgaverne meget varierede. Fælles er, 
at du arbejder med hænderne og 
bruger din krop aktivt i dit arbejde. 

Arbejdsområder er eksempelvis:
• Håndværksopgaver i forbindelse med 
  opførelse, ombygning eller 
  renovering, enten på byggepladser 
  eller i private hjem
• Samarbejde og kommunikation 
  med mange forskellige faggrupper
• Tidsstyring og kvalitetssikring

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du kan arbejde med det værktøj, 
 der er relevant for stillingen
o Du har gerne minimum almindeligt B-kørekort, 
	 da	du	ofte	skal	transportere	dig	selv	og/eller	en	firmabil
 til og fra arbejdspladsen
o Du er indstillet på at sætte dig ind i sikkerheden
 på din arbejdsplads

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du er mødestabil og kan overholde den aftalte arbejdstid
o	 Du	er	fleksibel	og	villig	til	at	løse	mange	
 forskellige arbejdsopgaver
o Du er kvalitetsbevidst og gør en dyd ud af at gøre dit bedste
o Du kan lide at arbejde ude i alt slags vejr (alt efter stilling)
o	 Du	har	forståelse	for	aflæsning	af	tegninger	og	mål
o Du har ordenssans og kan arbejde struktureret
o Du sætter pris på en uformel tone på arbejdspladsen
o Du er indstillet på at indrette din arbejdstid, 
 efter hvor meget arbejde der er
o Du har de sproglige evner til at kommunikere 
 med dine kollegaer - oftest på dansk eller engelsk
o Du sætter pris på at kunne arbejde både selvstændigt 
 og sammen med andre

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du har en god og stabil fysik
o Du har hænderne skruet godt på
o Du kan klare meget varierende arbejdsstillinger
o Du kan stå op og gå rundt en hel dag
o	 Du	skal	evt.	kunne	klare	løft	og	flytning	af	materialer
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TIPS TIL JOBSØGNING

Det kan ofte betale sig at søge uopfordret, da ledige stillinger 
sjældent slås op. Du kan også bruge dit netværk. Ring til mesteren/
entreprenøren og aftal et fysisk møde. Du kan også møde uopfor-
dret op på arbejdspladsen tidligt om morgenen, inden de ansatte 
kører ud. Dette giver dig mulighed for at præsentere dig ansigt til 
ansigt og viser initiativ. Lange CV’er er ikke så brugte i branchen 
og et CV bruges mest som en kort beskrivelse af tidligere erfaringer 
og arbejdssteder. Husk referencer fra tidligere arbejdsgivere og 
fokuser på din motivation for at søge jobbet. En god vej ind i 
branchen kan være gennem vikarbureauer, da de ofte bruges til 
opgaver af kortere varighed eller ved travlhed. Det er generelt en 
branche der er meget åben for ufaglærte, og for kandidater der 
gerne vil skifte branche.

RELEVANTE KURSER
AMU KURSER PÅ TEKNISK SKOLE

o Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
o Byggepladslogistik
o	 Gaffeltruck	certifikatkursus	A
o Nedrivning 
o Rulle- og bukkestillads
o Systemstilladsopstilling mv.
o Teleskoplæsserbevis

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Bygningskonstruktør eller -ingeniør
o Bygningsstruktør
o Elektriker/installatør
o Fibertekniker
o Maler/bygningsmaler
o Murer
o Tømrer
o Tagdækker 
o VVS-installatør eller -montør

ARBEJDSTID

Arbejdet foregår primært i hverdagene og i dagtimerne. Ofte 
møder man tidligt om morgenen. Du skal være forberedt på, 
at der kan forekomme overarbejde og/eller lang transporttid. 
Nogle arbejdspladser udstationerer deres medarbejdere i andre 
dele af landet for en periode.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE 
INDEN FOR BRANCHEN

Tømrer
https://youtu.be/wmSgpe4GPow
 
Bygningsstruktør
https://youtu.be/pWs_Npmu0v0
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