Studiejob
Har du lyst til at formidle et spændende område, som byggeri til
en ung målgruppe, så er dette lige studiejobbet for dig.
Vi søger studerende med interesse for og kendskab til byggeri, der har lyst til at undervise børn
på en legende, kreativ og nytænkende måde.
Du kan fx være i gang med en uddannelse som
bygningskonstruktør, arkitekt, byggekoordinator,
bygningsingeniør, håndværker eller have anden
erfaring fra byggeriets verden.
Vores dygtige kreative formidlere tager sig af din
oplæring.
Byggeboxen er udviklet af og ledes og driftes af
BIBIANA Danmark. Det er et undervisningsprojekt for 4.-7. klasse, der vækker børns interesse
for byggebranchens mange muligheder. I Byggeboxen bliver børnene klogere på 5 håndværksfag
og får indblik i et stort lokalt byggeprojekt.
De skal designe et mødested, værktøjsquizze,
skitsere, modelbygge, tegne i VR og ud på en
byggeplads. Det er både sjovt og lærerigt!
I er altid 2 formidlere sammen til at undervise en
klasse. Formidlingsvagterne ligger i
tidsrummet kl.9.30-14.00 mandag, tirsdag, onsmange vagter du kan tage om ugen/måneden.
Ansættelse sker gennem BIBIANA Danmark og
timelønnen er 150 kr/ time.

lokationer i hovedstadsområdet:
•

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i
København NV

•

Den nye bydel Nærheden tæt på Hedehusene
Station

•

Den nye by Vinge i Frederikssund

Undervisningsprojektet er støttet af Region
Hovedstaden. Projektet ejes af Dansk Byggeri i
samarbejde med partnere Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune, NEXT Uddannelse
København, Nærheden P/S og Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjerg, Frederikssund Kommune,
og Erhversskolen Nordsjælland.
Byggeboxen ledes og driftes af BIBIANA Danmark.
Vil du vide mere om studiejobbet kan du
kontakte Michael Kofoed på 29440553
En kort ansøgning og CV sendes til
merete@bibianadanmark.dk
senest den 13. december inden kl. 12.00
Samtaler afholdes d. 8. og 9. Januar.
Oplæring medio Januar og opstart primio Februar.
Vi glæder os til at høre fra dig og til at få nye
gode kolleger i et spændende projekt.

Læs mere om Byggeboxen på www.byggeboxen.dk
og BIBIANA Danmark på www.bibianadanmark.dk

