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Utbildare inom bygg- och anläggning
Byggbranschen står inför stora utmaningar och behöver rätt och utbildade resurser.
LUCO vill hjälpa till och skapa bättre förutsättningar för människor som är intresserade av att jobba inom bygg- och
anläggning och behöver nu mer muskler i form av utbildare.

Rollen
Som utbildare kommer du gemomföra kurser för olika utbildningsanordnare på olika platser i Sverige med bas i
Göteborgsområdet.
Tjänsten omfattar följande områden:
• Utveckling av kurser
• Planering inför kursgenomförande
• Undervisning inom Yrkeshögskolan, företagsutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar,
vanligtvis ute hos kund.

Därför ska du arbeta hos oss
LUCO är ett mindre företag, vilket gör att vi har en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och för den som vill finns
stora möjligheter att påverka.
Vi erbjuder fina anställningsförmåner till alla våra anställda så som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heltäckande pension och försäkringspaket
Företagshälsovård
Friskvård och friskvårdsbidrag
Personbilspolicy
Goda kommunikationsmöjligheter till kontoret
Flexibel anställningsförhållning med möjlighet till personlig bonus
Vi satsar stort på utveckling av vår personal
Möjlighet att styra din egen arbetsvardag – work/life balance är viktigt hos oss

Din bakgrund
Lärare inom bygg- och anläggning eller har flera års praktiskt erfarenhet inom någon av följande inriktningar
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt- och byggledning
Vatten- och avloppssystem
Byggplatsstyrning
Byggkalkylering
Ekonomistyrning av bygg- eller anläggningsprojekt
Kvalitet, miljö & arbetsmiljö
Entreprenadjuridik, upphandling & LOU/LUF
Konstruktion och projektering

Pedagogisk utbildning är meriterande.

Är du den vi söker?
Vi önskar komma i kontakt med dig som har goda kunskaper inom bygg- och anläggning och är intresserad av att
överföra kompetens och erfarenheter till andra. Du är en trygg person och vill utvecklas genom att ta större ansvar i ditt
arbete. LUCO erbjuder en flexibel anställningsform som anpassas till medarbetarens önskemål och framtidsplaner. Stor
vikt kommer att läggas vid din personlighet.

Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig.

