TIPS & INSPIRATION
Visa branschen för byggelever
– hitta framtidens medarbetare.

Vill du visa vår bransch för
framtidens medarbetare?
För att trygga branschens framtida kompetens
försörjning och kunna attrahera de bästa med
arbetarna behöver yngre elever känna till mer om
oss redan i åk 6-9. Ett sätt att göra det är att ta
emot elever på studiebesök och visa upp bran
schens vidd, spännande projekt och olika roller man
kan ha. Det är ett gyllene tillfälle att marknadsföra
både branschen i stort men också ditt eget företag.
Det kan också göra att dina medarbetare känner sig
ännu mer stolta över sitt yrkesval – det är inspire
rande att berätta för andra vad man åstadkommer
varje dag!
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Checklista inför studiebesök
Välj lämpligt projekt/arbetsplats. Om det
är svårt på grund av säkerhetsskäl att vara
ute på plats kan man bjuda in till kontoret
och visa filmer, bildspel mm. Man kanske
kan titta på en del av ett bygge från en
säker plats?
Utse ansvarig på arbetsplatsen, gärna
lärling eller ”yngre medarbetare”
Bestäm tid & plats (tydlig vägvisning/
mottagning)
Informera om branschens alla yrken och
möjligheter - tänk långsiktigt - vi behöver
arbetsledare, platschefer, inköpare, kalkyla
torer, mättekniker, logistiker mm
Visa respektive yrke och de verktyg/maski
ner/dataprogram den personen använder
Bjuda på fika? Ta reda på allergier
Give-aways?
Uppmuntra skolan att läsa på om företa
get, bygget och de olika yrkeskategorierna
inom bygg
Uppmuntra skolan att förbereda frågor
Visa upp helheten, projekt och roller
Huvudkontor, större platskontor
Informera berörda om vilka som kommer
och boka in dem
Boka lämplig lokal
Förbered presentation och material
Ordna gärna någon enkel tävling, t ex att
bygga högt med A4-papper
Tänk på att eleverna får möjlighet att träffa
både kvinnliga och manliga förebilder
Var tydlig i inbjudan om hur stort antal
elever som kan komma på samma gång
Var gärna övertydliga och ärliga i er infor
mation, tänk på att målgruppen ofta har
väldigt lite erfarenhet från arbete ute i
byggbranschen
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