Bliv groundsman
– Specialist i pleje og vedligehold af boldbaner

Den lige vej til job
Uddannelsesforløb

AMU-kurser

Uddannelsens varighed:

Minimum 3 år

Du kan også uddanne dig som groundsman gennem

		

maksimum 3 ½ år

AMU-kurser. Kontakt os for mere information om for-

Grundforløb 2 (GF2):

20 uger

delene ved denne løsning.

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

Uddannelsessted

længden af dit uddannelsesforløb, fx:

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

• Om du er over eller under 25 år

Sandmosevej 486

• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

9460 Brovst.

• Om du har en anden uddannelse

Har du brug for hjælp?
Kontakt os – så hjælper vi dig bedst muligt

efter
• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en

på vej til at opfylde din drøm:

virksomhed
• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 2120 7196

Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræd-

ansb@amunordjylland.dk

dersyet, så det passer dig og dine erfaringer.
Melissa Dupont Molin

Få mere viden

Uddannelsessekretær

www.blivanlaegsgartner.dk

Tlf.: 9633 2330

www.groundsman.dk

memo@amunordjylland.dk

Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | tlf. 9633 2600 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

Vi forbeholder os ret til ændringer. 011220

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år

For dig som elev
Hvad arbejder en groundsman med?

Som groundsman er du en del af teamet, der sør-

Hvorfor blive faglært groundsman?

ger for, at fodboldbanerne er i storform. Gør noget

Der er stadigt et stigende krav til fodboldbaner fra DBU

godt for dansk fodbold – bliv uddannet grounds-

og til hele anlægget fra brugerne og omverdenen: Krav

man!

om pesticidfri pleje, reducering af vandforbrug, lys og
varme på anlægget. De arbejdsopgaver er du som fag-

Du skal have lyst til at arbejde med store maskiner –

lært groundsman i stand til at udføre.

For virksomheden
Hvad er fordelen ved at få jeres medarbejdere faglært?

men også til at sidde på knæ og analysere græssets
vækstvilkår. For banens kvalitet betyder meget for

Dit svendebrev gør dig derfor til en mere værdifuld

Skab bedre baner med faglige kompetente medar-

Samtidig kan de også takle et bredere udsnit af opga-

fodbold og med det ansvar på dine skuldre, så skal du

medarbejder, og du står stærkere på arbejdsmarkedet.

bejdere til at drifte banerne – og få løftet niveauet

ver, udføre mindre reparationer på jeres maskiner og

brænde for at arbejde i og med naturen.

Hvis du har erhvervserfaring inden for fagområdet eller

i landets mest populære sport!

arbejde selvstændigt.

mangler du kun at bygge lidt uddannelse på, før du kan

Ud over at styrke din enkelte medarbejders faglige pro-

Støder jeres faglærte groundsman på en ukendt udfor-

Dine arbejdsopgaver:

kalde dig faglært.

fil, så sikrer en faglært groundsman på holdet en øget

dring, så har han eller hun et fagligt netværk på tværs

• Etablering og pleje af boldarealer

kvalitet på jeres arealer. Sammen skaber I bedre baner

af landet, som kan bruges til erfaringsudveksling.

Hvor kan jeg få arbejde?

• Etablering af kunstbelægninger

Efter endt uddannelse kan du blive ansat ved idræts-

• Analysering af banernes tilstand gennem konkre-

anlæg og stadioner samt blive selvstændig erhvervsdri-

Banemedarbejdere har erfaring med pleje af græs,

Under skoleophold får virksomheden refusion fra AUB

vende.

mens en faglært groundsman også har øget kend-

(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

anden relevant uddannelse, så kan du få merit. Måske

te målinger af fx jordbundsforhold og græsvækst
• Beregninger af arealers vandforbrug og vandingsbehov
• Justering, reparation og vedligeholdelse af enkle

skab til potentielle problematikker og deres løsninger i arbejdet. Derfor vil behovet for entreprenør-

Start jeres nye elev i ”ny mesterlære”

debrev i hånden – og du kan også få arbejde i udlandet.

bistand mindskes. Medarbejderen vil kunne optimere

Hvis I vælger denne løsning, så bliver din elevs grund-

driften og benytte færre ressourcer i arbejdet, såsom

forløb erstattet med praksis. Det betyder, at eleven

vanding, gødning og tid.

starter sin uddannelse med praktisk oplæring på jeres

En del af din praktik kan også tages i udlandet.

• Udarbejdelse og implementering af forslag til forbedringer
• Med mere.

Hvad koster det jer?

Du kan få beskæftigelse over hele landet med dit sven-

el-anlæg og hydraulisk udstyr
• Bekæmpelse af ukrudt, svampe og skadedyr

og mere tilfredse brugere med færre spillerskader.

idrætsanlæg og kommer derfor hurtigere ud at arbejde

Videreuddannelse
Uddannelsen giver god basis for at videreuddanne dig
til fx: Teknolog, landmåler eller landskabsarkitekt.

for jer.

