- Sjakbajsuddannelsen

Uddannelse til sjakbajs
Sjakbajs, bajs, sjak-karl, formand ...
Titlen varierer, men funktionen er den
samme, hvis du arbejder i et sjak på en
byggeplads, et anlægsarbejde eller andet.
Der er tusindårig tradition for at arbejde i
hold eller sjak inden for bygge- og anlægsområdet.
Sjakket ledes typisk af en erfaren bajs,
som nyder bred respekt for sin faglige
kunnen. Bajsen sætter ofte i gang i det
daglige og holder regnskab med bl.a. timeforbrug og akkord. Han anerkendes som
holdleder og bindeled mellem kollegerne
og virksomheden og andre samarbejdspartnere på pladsen.
Der flyder en konstant strøm af love og
regler fra politikere og myndigheder om
emner, der giver en sjakbajs udfordringer i
dagligdagen. Det kan f.eks. være om planlægning, proces, styring, kvalitet, miljø,
sikkerhed og sundhed, aftaleforhold, service, kundepleje og meget andet.
Derfor kan du få store fordele af at sætte
dig på skolebænken hos AMU-Fyn. Her kan
du få indersiden af hjelmen trimmet lidt.
Uddannelsen giver dig nye værktøjer og
praksisnær viden, som du ind imellem godt
kan stå og mangle ude på byggepladsen navnlig når du som sjakbajs bliver inddraget i dialogen med byggeledelsen om trimmet byggeri og byggeprocesstyring. Her i
folderen viser vi bare et udsnit af de tværfaglige kurser, som AMU-centre kan tilbyde.
Du er måske ikke så stærk til at læse, skrive
eller regne.Men det skal ikke afholde dig fra
at søge på kursus og voksenuddannelse. For
her bliver der automatisk taget hensyn til
det. Du kan få ekstra undervisning, som vil
styrke dig i at læse, skrive og regne bedre.

Sjakbajs – uddannelsens
struktur:
Beskrivelse af uddannelsen:
Gennem uddannelse lærer du om den
praktiske byggeproces, ledelse, arbejdsmiljø, love og regler, økonomi og så videre.
Undervisningen skifter mellem teori og
praktisk øvelser.
Efter hvert modul får du mulighed for at
afprøve de nye ting hjemme i virksomheden, inden du skal deltage i næste modul.
Hvert modul kan tages uafhængigt af de
øvrige, men vi anbefaler, at du følger
nedenstående struktur.
Grundniveau:
40507 – Sjakbajs – ny i rollen som sjakbajs
Niveau 1:
40508 – Sjakbajs – Procesgranskning og
kvalitetssikring
40509 – Sjakbajs – Planlægning og styring i
byggeriet
40349 – Arbejdsmiljø – sikkerhed og sundhed
på byggepladsen
40510 – Sjakbajs som leder

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Jasmina Petrovic
Tlf. 63 13 51 03

Niveau 2:
40511 – Sjakbajs – Økonomi og ressourceoptimering
40512 – Sjakbajs – Aftaleforhold i byggeriet
40513 – Sjakbajs – Service og kundepleje
40514 – Sjakbajs – Byggeriets lov- og regelsystem
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