Murerarbejdsmand

FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmandsuddannelsen
Er det kun for de nye i branchen?
– Nej alle kan deltage!
I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer de har. På
murerarbejdsmandsuddannelsen er der plads til alle. Er du en rutineret
rotte med mange år på bagen eller helt ny i branchen. Alle får stort
udbytte af uddannelsen.
Der stilles store krav til en murerarbejdsmand i dag. Planlægning af
arbejdet på pladsen kræver stor viden og erfaring. Der skal certifikater
til mange arbejdsfunktioner (stillads, teleskoplæsser og på sigt anhugning). De mange nye materialer og materiel stiller også krav til vores
viden.
Allerede nu bliver viden,
uddannelse og efteruddannelse
efterspurgt af mester og
murersjak, når der skal ansættes
en ny mand. For at der også i
fremtiden er dygtige murerarbejdsmænd på pladserne, skal
der flere i gang med murerarbejdsmandsuddannelsen.

Fakta om uddannelsen
Hvor længe varer uddannelsen?
Uddannelsen varer 11⁄ 2 år. Du skal 13 uger på skole fordelt over fire gange.
Resten af tiden er du i praktik i virksomheden.

praktik 3 uger praktik 3 uger praktik 4 uger praktik 3 uger praktik
skole
skole
skole
skole

Skoleopholdene ligger fortrinsvis i vinterperioden, her kan firmaerne
bedre undvære medarbejderne. På skolen går du sammen med 12-14 andre
murerarbejdsmænd og undervisningen har netop det indhold, der gør dig
til en bedre murerarbejdsmand.
Der er lagt vægt på, at du får de certifikater og den viden, der kræves i
fremtiden.

Hvad indeholder uddannelsen?
Undervisningen foregår på Tekniske skoler
og AMU-centre.
De fire moduler indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemstilladskursus (stilladscertifikat)
Teleskoplæsser
Materialelære
Tegningsforståelse
Planlægning
Special-stillads
Lifte og Hejs
Sikkerhed og arbejdsmiljø
Affaldshåndtering
Edb
Faglig regning
Anhugning

Hvordan kommer jeg igang?
Over 18 år og en aftale i hånden
Du skal være fyldt atten år for at starte uddannelsen.
Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed.
Inden du starter på uddannelsen, skal der indgås en uddannelsesaftale, hvor lønforholdene aftales mellem dig og virksomheden.
I kan få blanketten hos Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget.
Her godkendes uddannelsen og du tilmeldes på
erhvervsskolen / AMU centret.

Løn og tilskud
Virksomheden afholder alle udgifter i hele kontraktperioden.
Der aftales løn for skole og praktikperioden mellem virksomhed og
medarbejder.
Lønnen i praktikperioden aftales mellem parterne og udgør i de fleste
tilfælde den sædvanlige timeløn/akkordløn på pladsen.
På skoleopholdet får virksomheden tilskud på p.t. 92,30 kr. pr. time
i elevrefusion. Der er mulighed for yderligere tilskud fra Byggeriets
Uddannelsesfond på 55,- kr. pr. time. For at få dette tilskud, skal
virksomheden betale mindst 124,- kr. i timen på skoleopholdet.

Vidste du
Allerede nu skal
der certifikat til
stillads og fra den
1.januar 2008
stilles der krav
om certifikat til
teleskoplæsser.

Uddannelsesbevis
Når du er færdig med uddannelsen, får du et uddannelsesbevis,
som fortæller, hvad du har lært på uddannelsen. Du får de certifikater, du har taget, og som bevis på, at du er udlært murerarbejdsmand, får du et bælte med uddannelsens logo.
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Uddannelsen
Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem 3F Fagligt Fælles
Forbund og Dansk Byggeri for at forbedre kvaliteten i byggeriet. Dels
for at få nye til branchen og dels for at efteruddanne de mange i branchen, der mangler certifikater til stillads, truck mm. Branchen trænger
kort og godt til et løft.
De første murerarbejdsmænd blev færdiguddannet i sommeren 2005,
og både virksomhederne og murerarbejdsmændene er meget tilfredse
med resultatet.

Uddannelsessteder:
Københavns Tekniske Skole
Fabriksparken 31
2600 Glostrup
Tlf. 35 86 36 86
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Odense Tekniske Skole
Risingsvej 60
5000 Odense
Tlf. 63 12 65 00
Vitus Bering Danmark
Vejlevej 150
8700 Horsens
Tlf. 76 25 50 00
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9100 Aalborg
Tlf. 96 33 22 11
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg
Tlf. 79 14 03 22

De nye hold til murerarbejdsmandsuddannelsen starter NU!
Starttidspunkt :
Esbjerg
21. januar
Odense
21. Januar
Horsens
28. Januar
København
18. februar
Ålborg
17. Marts

2008
2008
2008
2008
2008

Er du interesseret – Kom i gang
– Snak med mester
Hvis du ønsker yderligere oplysninger
eller materialer.
Så kontakt:
Jesper Nielsen
30 31 91 16
Morten Petersen
30 31 91 18
Du kan også kontakte
Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget
på tlf. 35 87 87 87
Adresse: Bygmestervej 5,2.
2400 København NV

