Teknik kan både
effektivisera arbetet och
förbättra arbetsmiljön

DIGITALISERING
Digitala verktyg erbjuder nya sätt att arbeta på. Innovativa
arbetsmetoder kan förbättra arbetsmiljön, minska
byggkostnader och öka effektiviteten bland anställda.
En byggbransch för alla möjliggör en ökad förståelse för
den digitala utvecklingen. Vi ser till att utbilda och hjälpa
medverkande företag som stegvis vill utveckla sina
arbetsplatser från analoga till digitala.

Vill du veta mer?
enbyggbranschforalla.se
facebook/enbyggbranschforalla

En byggbransch för alla finansieras
av Europeiska socialfonden (ESF) och
drivs av Byggnads Ɵllsammans med 34
medverkande företag i Stockholms
län. Projektet pågår fram Ɵll 2020.

@enbyggbranschforalla

YRKESKOMPETENS
ARBETSPLATSER
FÖR ALLA
DIGITALISERING

YRKESKOMPETENS
En byggbransch för alla utbildar både anställda och chefer
i medverkande företag. Målet är att ny kunskap ska möta
deltagares behov och ge chans till en långsiktig framtid i
branschen.
Deltagande företag erbjuds utbildning i bland annat heta
arbeten, säkra lyft och fallskydd. Vi fortsätter att ta fram
kurser för att möta företagens behov och utbildar även i
arbetsmiljö och ritningsläsning. Projektet anordnar också
kurser i ledarskap och arbetsledande kompetens.

ARBETSPLATSER
FÖR ALLA

Delaktighet och
kommunikation har
stark koppling till arbetsmiljö och välmående
bland anställda

Många uppfattar språk och jargong i branschen som hård
och ofta kränkande för andra. En del tycker att det är helt
okej medan andra misstrivs eller väljer att lämna branschen.
En byggbransch för alla har hållit i workshops och tagit
fram material till medverkande företag för att samtala om
språk och jargong på jobbet. Dessa samtal har varit mycket
uppskattade och inte lika svåra som deltagare kanske trott.
Projektet vill skapa mer inkluderande arbetsplatser genom
att bland annat erbjuda medverkande företag utbildningar i
yrkessvenska och likabehandling. Vårt mål är att skapa
hälsosamma arbetsplatser – för alla.

Att människor mår dåligt på jobbet
är ett problem både för individen,
företaget och samhället

Ökad yrkeskompetens ger
bättre förutsättningar för ett
säkert arbete. Vi vill skapa
arbetsplatser där alla kan
känna sig trygga i sitt yrke
och får möjlighet att
utvecklas.

