TIPS & INSPIRATION
Det här kan du använda dig av när du vill inspirera unga att intressera sig för byggindustrin.
Här kan du ta del av personliga berättelser, filmtips och länkar till stödmaterial på andra platser.

Du tröttnar aldrig på att gå till jobbet

Folk från halva världen är med

”Det som är det roligaste med branschen är problem
lösning och möjligheten att se snabba resultat. När du
arbetar som plattsättare kan du se ditt dagsverk i slutet
av dagen. Arbetar du på ett större bygge får du träffa
människor från olika branscher vilket gör att ditt arbete
blir varierande och du tröttnar aldrig på att gå till jobbet.
Det bästa är att vad man än gör så är man en viktig del
av kugghjulet.”

”Jag tycker att det är roligt att få skapa saker med
händerna och att se hur det jag bygger utvecklas. Käns
lan av att efteråt kunna titta på det som har skapats och
tänka ’det där har jag ritat och byggt’.
Något annat som är roligt med branschen är att få
träffa den stora variationen av människor som finns.
Tacksamheten som kunderna visar när man har ritat och
byggt upp något från deras fantasi, som till och med blev
bättre än i deras fantasi, är en mäktig känsla.
Möjligheten att kunna få delta i större internationella
samarbeten där folk från halva världen är med och arbe
tar är en annan sida av branschen som lockade mig.”

– RIKARD SALOMONSSON:

Man kommer till ett gäng roliga
kollegor och andra yrkesarbetare
– MAGNUS ANDERSSON:

”Att gå upp tidigt på morgonen för att sticka till jobb och
börja jobba kl 7 är inga problem eftersom man vet att
man kommer till ett gäng med roliga kollegor och andra
yrkesarbetare.
Byggnadsarbetare har ett väldigt omväxlande arbete.
Man är självgående och man får ofta vara ute i friska
luften och arbeta. Att få följa årstiderna är fantastiskt.
Det är viktigt att göra noggranna jobb så kunden
blir nöjd och det känns jättebra när beställaren ger en
beröm. Sammanhållningen på ett bygge är stark och
man gör allt för att alla ska få de bästa förutsättningarna
för att utföra sina arbetsmoment och det ger i sin tur en
jättetrevlig atmosfär.”

– JOHAN HANSEN:

Slutresultatet kan bli Öresundsbron,
Turning torso eller Malmö CityTunnel
– YASSIR KERMANI:

”De första åren när du är ute på byggen får du vara med
en person som blir din mentor. Under den perioden kom
mer du att få inspiration och framtidsmålen kan komma
att skapas.
Man måste vara fysiskt stark i kroppen och använda
hjärnan väldigt mycket, exempelvis vid beräkningar. Det
är viktigt att ha ett intresse och det finns ingen tid för
lathet. Det roligaste med bygget är att gemensamt med
dina arbetskamrater börja att lägga en tegelsten och
slutresultatet kan bli Öresundsbron, Turning torso eller
Malmö CityTunnel. Vilket är helt fantastiskt.”

HÄR KAN DU SE FILMER DÄR FLER SOM JOBBAR I BRANSCHEN BESKRIVER VAD DE GÖR
www.framtidsvalet.se/Framtidstaaget/Filmer-2014
Den här sajten är till för alla som vill ha inspiration och
information inför val till gymnasiet eller eftergymnasial
utbildning. Här hittar du en film från Sveriges Byggindu
strier där Andrea, produktionsledare, och Anas, byggare,
berättar om sin vardag. Filmen finns även här:
www.youtube.com/watch?v=qpHwy24JjkI

www.futurecity.nu
Future City är ett forum för skola och näringsliv att
mötas och bygga framtidens stad. Här finns information
om tävlingar som skolor kan vara med i och du hittar
också stödmaterial för skolor eller andra som vill enga
gera ungdomar i samhällsbyggande.

www.byggare.com
Den här sajten är till för alla som är intresserade av
byggbranschen. Mest riktar den sig till ungdomar och
skolor.
Nu finns också ett lärarrum att hämta inspiration och
stödmaterial från. Direktlänk till lärarrummet:
www.byggare.com/lararrummet

Har du eget material som du vill göra tillgängligt
för andra i branschen eller för skolor – kontakta
oss gärna så fyller vi på med aktuellt material på
byggare.com.
Kontakta Paula Lejonkula, Sveriges Byggindu
strier, paula.lejonkula@sverigesbyggindustrier.se

