G ÖTE BORG

ANLÄGGNINGSPROJEKTÖR MED
MED BIM-KOMPETENS
Vill du arbeta med ny och innovativ teknik inom
anläggningsbranschen?

«

BIM står för Building Information Modelling. Det
används för att skapa och använda digitala modeller
i bygg- eller anläggningsprojekt. BIM ersätter i allt
större grad traditionella ritningar och handlingar.
Det råder stor efterfrågan på projektörer med kunskaper i CAD/BIM. Det finns ett stort behov av denna nya
kompetens som innebär att kunna tolka, samordna
och använda informationen i de digitala modellerna.
Den nya tekniken i BIM har förändrat byggindustrin
de senaste åren och fortsätter att driva branschens
utveckling i snabb takt.
Efter utbildningen kan du arbeta som, Anläggnings
projektör, Datasamordnare BIM, Projektledare,
BIM-samordnare
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KURS
YH-POÄNG
Anläggningsteknik
25
BIM A
25
BIM B
40
BIM C -Visualisering och simulering
25
BIM Teori
20
BIM/Projekt & projektledning
20
Examensarbete
30
Kommunikation
20
Landskapsarkitektur och stadsplanering 25
LIA 1
60
LIA 2
60
Mark & Betongkonstruktioner
25
Tillämpad Matematik
15
Väg- och järnvägsplanering
25
TOTALT
415
BEHÖRIGHET & URVAL
För behörighet krävs gymnasieexamen
samt följande betyg:
Lägst betyg E i Svenska 2, Engelska 6
och Matematik 2.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium
(Komvux) eller motsvarande från annat land.
Om du INTE har examen och rätt betyg,
kan du ändå vara behörig utifrån s.k. Reell
kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex.
arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Vill du bli bedömd utifrån s.k. Reell kompetens,
ska du ange det i din ansökan samt skicka med
dokument, t.ex. arbetslivsintyg eller betyg från
annan utbildning, som beskriver på vilket sätt du
kan ha skaffat dig motsvarande kunskaper som
gymnasieutbildning och vissa betyg enligt ovan.
Om det är många sökande måste vi göra ett
Urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån:
- Särskilt prov i Svenska, Engelska och
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Frågor?
Vi hjälper dig gärna, så tveka inte att ställa frågor
till oss.
E-mail:

r
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