
KANDIDATBANK BYGGE OG ANLÆG 

 

   Bygge og Anlæg 
 

FAGLÆRT 
Faglig profil 
Som faglært inden for bygge og anlæg, 
står du med gode kompetencer på 
flere områder af dit fag. Daglige opgaver, 
hvor du forventeligt har erfaring med en 
eller flere af områderne, kan være: 

• ny-, om- og tilbygning samt 
renovering 

• bestilling og håndtering af materialer 

• tilrettelæggelse og styring af 
arbejdsopgaver 

• spjæld-, akkord- og serviceopgaver. 
 
Personlig profil - som faglært: 

• har du en faglig og strukturel 
indstilling til opgaverne 

• har du en god fysik 

• har du ordenssans 

• har du fokus på kvalitet og detaljer 

• kan du arbejde i teams og 
selvstændigt 

• er det en fordel med kørekort. 
 
UFAGLÆRT 
Faglig profil 
Som ufaglært inden for bygge og 
anlæg, er det ikke sikkert at du har den 
store viden om det enkelte fag, men af 
interesse gerne vil arbejde med faget 
og kan lide de afvekslende opgaver 
hver dag.  

UFAGLÆRT - FORTSAT 
Daglige opgaver, hvor du kan have 
erfaring med en eller flere af 
områderne, kan være: 

• håndtering af materialer 

• byggepladsopgaver 

• forefaldende opgaver. 
 
Personlig profil - som ufaglært inden 
for bygge- og anlægsområdet er det 
vigtigt at du: 

• har en god indstilling til opgaverne 

• har god fysik og gerne kørekort 

• har ordenssans 

• er omstillingsparat og villig til at lære nyt 

• kan arbejde i teams og selvstændigt. 
 
INSPIRATION TIL KURSER 

• Gaffeltruck certifikatkursus A 

• Brandforanstaltninger v. gnistproducerende 
værktøj 

• PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 

• Systemstillads – opstilling mv. 
 
 
TIPS TIL JOBSØGNINGEN 
Mange af de større virksomheder har 
løbende behov for nye medarbejdere. 
Flere vikarbureauer kan ofte bruge dine 
kompetencer. 

 
 
Stå tilmeldt 
kandidatbanken, hvis 
du søger job inden for 
Bygge og Anlæg 
 
På workshoppen hører 
du om 
jobcentrets 
kandidatbanker og 
hvordan de kan øge dine 
muligheder for at 
komme i 
beskæftigelse. 
 
Medbring dit personlige 
CV. 
 
Kontakt: 
Frank Helmer Nielsen 
Jobcenter@silkeborg.dk  
TLF: 89701204 


