Byggekoordinator
ucl.dk

For dig der vil arbejde med
planlægning, økonomi, ledelse
og koordinering af byggeprojekter
i den udførende fase.

Kort om uddannelsen
Byggekoordinator er en to-årig uddannelse, og som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk deltage i projektledelse af bygge- og anlægsarbejder, ligesom du vil
være det koordinerende led mellem projektlederen og de
udførende håndværkere.

Job og karriere
Byggekoordinatorer kan bl.a. ansættes:
• I entreprenørfirmaer
• Hos byggevareproducenter og – leverandører
• I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
• I den offentlige sektor.

Dine primære arbejdsopgaver vil være planlægning
og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og
økonomi på disse. Du arbejder tværfagligt og står for
samarbejdet mellem byggesagens involverede parter. Du
kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver
eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre
entrepriser. Uddannelsen til byggekoordinator er derudover et godt startgrundlag, hvis du ønsker at etablere dit
eget firma indenfor byggeri. På uddannelsen lærer du om
den lovgivning, der er i forbindelse med byggeopgaver,
herunder tilbudsgivning og den efterfølgende gennemførelse af byggeprojektet.

Typiske jobtitler kan være:
• Entrepriseleder
• Produktionsleder
• Projektkoordinator
• Håndværksmester.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

• Byggejura 5 ECTS

• Kommunikation 5 ECTS

• Entreprise 25 ECTS

• Praktik 15 ECTS

• Virksomhedsdrift 5 ECTS

• Management 10 ECTS

• Valgfri del (specialisering)
5 ECTS

• Afgangsprojekt 15 ECTS

•P
 lanlægning og
processer 10 ECTS

• Ressourcestyring og
fagtilsyn 15 ECTS

• Kommunikation 10 ECTS

Specialisering
Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering
indenfor et af følgende områder:
• Virksomhed
• Bæredygtighed

Adgangskrav
Se ucl.dk

Videreuddannelse
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• Bygningskonstruktør
(via merit efter individuel bedømmelse)

Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/byggekoordinator

Studiestart
Hvert år i september.

Odense
Studievejleder
Hanne Søndergaard
hso@ucl.dk
65 43 45 37

