KURSER
RÄTT KURSER FÖR BYGGBRANSCHEN

40
kurser

Boka din kursplats på www.stockholmsbf.se/kurs

3050
kursdeltagare på ett år

Kursutbudet förändras och utvecklas ständigt. En komplett lista finns på www.stockholmsbf.se/kurs. foto: lars hallström

Rätt kurser för byggbranschen
Kursverksamheten är en av Stockholms Byggmästareförenings nyckelverksamheter och
har funnits sedan 1960-talet. Det breda utbudet och innehållet på kurserna är ett resultat
av ett nära samarbete med föreningens medlemsföretag. Kurserna höjer kompetensen hos
såväl yrkesarbetare som tjänstemän och för medlemsföretagen erbjuds rabatterade priser.
Du som går en kurs hos oss får en stark
koppling mellan kursens innehåll och din
arbetsvardag. Du får också träffa personer
som arbetar med liknande uppgifter
på andra företag, vilket ger ett givande
erfarenhetsutbyte och ett brett nätverk.
Alla våra föreläsare är kunniga och har
jobbat länge i branschen.

Företagsanpassade
kurser
Om kursinnehållet berör många inom
ditt företag kan det vara mer effektivt att
skräddarsy och hålla kursen internt. Vi
erbjuder företagsinterna kurspaket efter
företagets behov och önskemål. Kursen
genomförs i företagets egna lokaler eller
i våra lokaler på Kungsholmen.

Kurslokalerna
Kurserna arrangeras i Stockholms Bygg
mästareförenings kurslokaler som är centralt
belägna på Wennerbergsgatan 10 på Kungs
holmen. Här finns tre stora kurslokaler och
en cafeteria. Vi har även flera mindre rum där
kursdeltagarna får arbeta i grupp och lösa
uppgifter som hör till kursen.

johan tibbelin
om kursen för arbetsledare
Jag har jobbat i 30 år som snickare och
det var dags för en utmaning. När jag
fick chansen att bli arbetsledare tog
jag den och min arbetsgivare gjorde en
utbildningsplan där bland annat den här
kursen ingick. Det känns mycket inspirerande!
foto: sofia jonsson

Kursutbud
Vi erbjuder rätt kurser för byggbranschen. Medlemsföretag har 15 procent rabatt
på alla kurser och BF9K-företag har 20 procent rabatt på BF9K-kurser.
Läs mer om kurserna på vår webbplats www.stockholmsbf.se/kurs.
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foto: nicole kling
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Arbetsledare
Betongkonstruktioner klass II
BIM inom byggproduktion - steg 1
Ekonomiska avstämningar och
prognoser
Fuktsäkerhet - Översiktskurs
Fuktsäkerhet - Fortsättningskurs
Fuktsäkerhet - Grundkurs
Företagsledarutbildning för
specialföretag
Installationssamordning
Miljöansvar
PBL – Kontrollansvarig
PBL – Uppdateringskurs
PBL - Översiktskurs
PBL - Tentamen för certifiering KA
Platsansvarig hantverkare
Praktisk kalkylering
Ritningsläsning bygg

Stockholms Byggmästareförening bidrar
till kompetensförsörjning inom byggbranschen på flera sätt, bland annat
genom stöd till lärlingar.

Entreprenadjuridik
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AB 04 – Utförandeentreprenad
ABT 06 – Totalentreprenad
AB/ABT Hinder och störningar
i produktion
AB/ABT – Kalkyl
Entreprenadjuridik - fördjupningskurs
Felansvar och garantier
Inköpsjuridik
Konsumententreprenad
LOU – Affärer med offentlig sektor

Kollektivavtal och
arbetsrätt

foto: lasse hallström

■

Kunskaperna från kursen i hjärt- och
lungräddning (HLR) kan rädda liv.

Arbetsmiljö
Arbete och säkerhet på väg
– nivå 1 och 2 *
■ Arbetsgivaransvar enligt
arbetsmiljölagstiftningen
■ BAS P och U, Byggarbetsmiljö
samordning
■ BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning, uppdateringskurs
■ Fallskydd
■ Heta arbeten, tillståndsansvarig
■ Heta arbeten på polska
■ HLR, första hjälpen och krisstöd
■ LIFT – mobila arbetsplattformar *
■ Ställningsbyggande upp till 9 meter –
allmän kurs
■ Säkra lyft
* Ges endast som företagsinterna kurser
■

AMA
■
■

AMA – grundkurs
MER och AMA för anläggare

lars hammarborg
föreläsare i kurserna om fukt
Jag gillar diskussionerna med
byggarna. Kursdeltagarna har ofta
specialistkunskaper och yrkeserfarenhet.
Det bidrar till kursernas innehåll och
är utvecklande, både för mig och för
deltagarna. foto: sofia jonsson

Sveriges Byggindustriers Entreprenörs
skolan genomför några av sina kurser hos
Byggmästareföreningen. Utbildningarna
handlar om arbetsrätt och löner och för
hoppningen är att ge deltagarna verktyg
för att hantera frågorna i arbetsvardagen.
■ Arbetsrätten inom byggbranchen
■ Lönehantering – grundutbildning
■ Påbyggnadsutbildning lön,
verksamhetsanpassade lönermodeller
– resultatlöner

BF9K–kurser
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BAS P och U, Byggarbetsmiljö
samordning
BF9K - effektiv kvalitetssäkring
BF9K - systemansvarig i företaget
Fuktsäkerhet, grundkurs
Fuktsäkerhet, fortsättningskurs
Fuktkunskap för specialföretag
Heta arbeten, tillståndsansvarig
Miljöansvar
PBL – Kontrollansvarig
PBL för specialföretag
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210
kursstarter på ett år

Heta arbeten är en av Stockholms Byggmästareförenings populäraste kurser. foto: rosie alm

För en attraktivare byggbransch
Stockholms Byggmästareförening är branschorganisation för
bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Byggmästare
föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv
dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets
förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen
mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

FÖR MER INFORMATION
■
■
■

Stockholms Byggmästareförening ger också service till medlem
marna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetens
utveckling. Föreningens lednings- och produktcertifieringssystem
BF9K är ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem anpassat till
byggbranschen och certifierat av tredje part.

kenneth lindström
föreläsare i flera kurser,
bland annat ritnings
läsning och fallskydd.
foto: lars hallström

Föreningen har, tillsammans med Gotlands Byggmästareförening,
cirka 900 medlemsföretag. Stockholms Byggmästareförening
samverkar med Sveriges Byggindustrier, som är den rikstäckande
bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och
Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI region Öst och
branschfrågorna av Byggmästareföreningen.

e-post kurs@stockholmsbf.se
webbplats stockholmsbf.se/kurs
telefon 08-587 147 00

Kursen Fallskydd följer Arbetsmiljö
verkets regler. Efter kursen ska du
känna dig trygg i arbete på höga
höjder och kunna utföra ditt arbete
effektivare, säkrare och framför allt
utan risker.

