
Jeg hjælper dig gerne i gang:

Sanne Ringberg Franzen, studievejleder

Tlf.: 9633 2204, 

e-mail: srf@amunordjylland.dk

Lidt om erhvervsuddannelsen

Vi har opstart på grundforløb 2 hver januar 

og august hos AMU Nordjylland på Sofievej 

61 i Aalborg.

Du vælger mellem specialerne: 

Anlægsstruktør og bygningsstruktør.

Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 mdr. 

incl. grundforløb. Du er skiftevis i lære i virk-

somheden og på skole. Uddannelsen afslut-

tes med en projektopgave, som er en del af 

den afsluttende svendeprøve. 

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk

Bliv voksenlærling

Er du mindst 25 år, og arbejder du, eller har 

du arbejdet i entreprenørbranchen i mindst 

2 år, har du måske mulighed for at blive 

struktør på kortere tid. Få lavet din egen 

uddannelsesplan, kontakt:

Erik Nielsen, virksomhedskonsulent

Tlf. 9633 2253

E-mail: erik@amunordjylland.dk

Måske siger jobbet som STRUKTØR dig meget lidt – som i ingenting. 

Måske ved du ikke, hvad Storebæltsbroen, det nye universitetshospi-

tal i Aalborg Øst og Musikkens Hus har til fælles? 

Svaret er anlægs- og bygningsstruktører. Du ved, dem som arbejds-

giverne mangler flere af – hvilket betyder, at det er superlet at få en 

læreplads og lige så let at få job. Vel at mærke job, hvor du virkelig 

kommer til at tjene kassen.  

Var det noget? Så kan du jo overveje, om du helst vil arbejde med 

anlæg fra soklen og ned. Altså uddanne dig til anlægsstruktør. Så er vi 

ude et job, hvor du er med til at anlægge fortove, pladser, stier, veje, 

jernbaner, broer, kloakker og forsyningsledninger.  Du kommer til at 

arbejde med mange slags maskiner: Dozere,  gravemaskiner, rende-

gravere. 

Eller måske vil du hellere skabe store konstruktioner i beton: Boliger, 

fabrikker, sygehuse, skoler, havne, broer? Så er uddannelsen til byg-

ningsstruktør vejen frem. De arbejder med træ, stål, jern, plast og 

andre materialer. Og så har de ansvaret for byggepladsens indretning 

– ligesom anlægsinstruktørerne. 

Erhvervsuddannelsen til anlægs- eller bygningsstruktør tager du hos 

AMU Nordjylland. 

Slå til nu. Lærepladsen og drømmejobbet venter henne om hjørnet.

Anlægsstruktør Bygningsstruktør

Virksomheder søger struktørlærlinge 
Se listen: amunordjylland.dk/virksomheder-mangler-elever

Psst. Vil du skabe noget stort? 
Få nem adgang til læreplads og job bagefter? 

Og tjene kassen, fordi du valgte den helt rigtige, 

eftertragtede uddannelse? 

Så er det NU, du skal slå til.

https://www.amunordjylland.dk/virksomheder-mangler-elever

