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Få en byggekoordinator i praktik

Et praktiksamarbejde er en god mulighed for at få løst konkrete opgaver og 

samtidig møde en næsten færdiguddannet byggekoordinator. En praktikant, 

som kan se med nye øjne på virksomhedens opgaver inden for bl.a. business, 

entrepriser, planlægning, kommunikation og bæredygtighed.

De første byggekoordinatorer startede i august 2014 og 

skal i praktik i 10 uger fra januar 2016. Hvis 

virksomheden og den studerende i samarbejde kan 

finde en større opgave, som den studerende kan løse for 

virksomheden, kan praktikperioden udvides med 

yderligere 10 uger – og den studerende arbejder med 

opgaven som afsluttende eksamensprojekt. Prakti-

kanterne er ulønnede, da de får SU under 

praktikopholdet, og de har nogle kompetencer, der er 

anderledes end bygningskonstruktørernes og ingeniø-

rernes: Uddannelsen forener forretningsforståelse og 

viden om det byggefaglige, og gør dermed de 

studerende i stand til at tænke forretning ind i alle 

faser af et byggeri. Byggekoordinator er en to-årig, 

videregående uddannelse med fokus på byggeri og 

business. 2

Med et praktiksamarbejde kan I få 

2  Flere kræfter til at løse opgaver inden for byggeri, virksomhedsdrift og 

bæredygtighed 

2  Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis 

2  Mulighed for at give en studerende værdifuld, praktisk erfaring

Entreprise, virksomhed og bæredygtighed

Byggekoordinatoren har tre forskellige specialeretninger:

BÆREDYGTIGHED

En studerende fra retningen bæredygtighed kan 

assistere projektlederen på både større og mindre 

byggesager, og har indsigt i energicertificeringer og 

energioptimering af bygninger.

 

 

ENTREPRISELEDELSE

En studerende fra retningen entrepriseledelse kan 

assistere projektlederen på større byggesager.

 

VIRKSOMHED

En studerende fra retningen virksomhed kan hjælpe 

med virksomhedens interne og eksterne kommuni-

kation, logistik og planlægning, og kan assistere på 

mindre byggesager.

 



De fleste byggekoordinatorer skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af 

praktikforløbet. Eksamensprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område,  

få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

HVILKE OPGAVER KAN PRAKTIKANTEN LØSE? 

2 Procesoptimering – fra produktion til byggeri 

2  Gennemførelse af IKT (informations- og 

kommunikationsteknologi)-orienteret byggeledelse 

2  Implementering af forretningsforståelse i alle faser af  

et byggeri

2 Planlægning af byggeprocesser 

2 Kommunikationsopgaver 

2 Implementering af bæredygtighed

2 Ressourcestyring og fagtilsyn 

2 Logistikanalyser og forbedringsforslag til logistikken 

2 Indgå i daglige opgaver i øvrigt

Kontakt
Har din virksomhed mod på, at være praktikvært i 10 eller 20 uger for en byggekoordinatorstuderende, der har fokus 

på produktivitet, økonomi, kommunikation og lovgivning i byggeprocesser, så kontakt dit regionale 

erhvervsakademi:

2 ERHVERVSAKADEMI LILLEBÆLT

Bo From Jacobsen

Telefon: 29 17 34 40

bfj@eal.dk

2 ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Mette Borg Borup

Telefon: 29 69 37 57

mbb@eamv.dk 

2 ERHVERVSAKADEMI SYDVEST

Sønderborg:

Mogens Frølich

Telefon: 41 77 57 70

mofr@easv.dk

Esbjerg:

Michael Riber Pedersen

Telefon: 41 99 12 18

mpe@easv.dk

2 ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Mads Klinkvort

Telefon: 72 28 61 90

mkli@eaaa.dk

Anne Marie Andersen

Telefon: 72 28 60 82

Mobil 41 88 60 82

aman@eaaa.dk 

2 KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 

Michael Henrik Neldeberg 

Telefon: 21 42 51 22

mhn@kea.dk
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Vi samler byggeri, anlæg og industri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejds-

giverorganisationen inden for byggeri, 

anlæg og byggeindustri. Med omkring 

6.000 medlemmer spænder organisa- 

tionen bredt geografisk og fagligt og 

dækker alle led i byggeprocessen.

Nørre Voldgade 106 2 1358 København K 2 Telefon 72 16 00 00 2 www.danskbyggeri.dk
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