Garantikursus

Udvikling af sjakbajsen som leder
Kort fortalt

6 ugers

Positivliste Hovedstaden

Kontakt
Roskilde Tekniske Skole

Du kan efter kurset indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde og forholde dig til din rolle som
fungerende som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de
aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.Du kan efter kurset selvstændigt sammensætte et sjak ud fra
sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen og
forholde dig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 504,00
Uden for AMUmålgruppe:
DKK 2.555,60

Hold

Tilmelding

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Fag: Udvikling af sjakbajsen som leder
Fagnummer:
48970

Varighed:
4 dage

Pris, AMU-målgruppe:
DKK 504,00

Pris, uden for AMU-målgruppe:
DKK 2.555,60

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
Beskrivelse: Deltagerne kan indledningsvis:
Indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører.
Forholde sig til sin rolle som dels repræsentant for virksomheden og dels som leder for kollegerne i sjakket.
Fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige
forhold og vilkår i byggeriet.
Medvirke til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning ud fra kendskab til APV og PSS.
Anvende almindeligt forekommende værktøjer samt principperne i det trimmede byggeri til planlægning og
styring af entrepriser.
Deltagerne kan selvstændigt:
Sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig
effektivitet i byggeprocessen.
Forholde sig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.
Instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende.
Forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.
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