
Till dig som studerar till civil- eller högskoleingenjör – 
komplettera din utbildning med yrkeserfarenhet och 
nätverksbyggande.

Byggtalang är ett utbildningsprogram som förbereder dagens 
studenter för morgondagens arbetsliv. Genom ett långsiktigt 
åtagande och företagsöverskridande samarbeten får du en 
bred inblick i byggprocessens alla delar samt en tydlig 
koppling mellan skolans teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter. Dessutom skapas förutsättningar för dig som 
studerar till civil- eller högskoleingenjör att bygga upp ett 
kontaktnät med näringslivet.

Utbildningsprogrammet är uppdelat i tre block. Därutöver står 
det respektive företag fritt att inom denna ram skapa en egen 
profil och utöka sina åtaganden.

Du söker till något av de medverkande företagen utifrån ditt 
eget huvudsakliga intresse. Vid en eventuell antagning blir 
det ditt supportbolag och där blir du tilldelad en mentor som 
stöd och vägledning under utbildningsprogrammet. Delar av 
tiden kommer att tillbringas på det andra företaget genom det 

utbyte som är en del av Byggtalang. Nätverksträffar hålls i 
början och slutet av varje sommar för planering och erfaren-
hetsåterföring. 

Byggtalang riktar sig till dig som går i årskurs tre på ett 
civilingenjörsprogram med bygginriktning. Läser du i stället till 
högskoleingenjör påbörjas programmet under årskurs ett.

ANSÖKAN 
Ansökan till Byggtalang ska innehålla CV och ett personligt 
brev. Uppgift om sista ansökningsdag hittar du på respektive 
företags hemsida. 

Du skickar din ansökan till nedanstående kontaktpersoner,  
som även kan svara på eventuella frågor.

VI GER DIG EN BRA START!

Byggadministration
HARALD OLSSON AB

KONTAKTUPPGIFTER

Marcus Chavéus
Byggadministration Harald Olsson AB  

Östergatan 18 • 211 25  Malmö
Tel 040-690 03 15, 0738-10 03 06

marcus.chaveus@hoab.com

Matilda Andersson
Thage i Skåne AB

Box 515 • 291 25 Kristianstad
Tel 0736-99 76 97

matilda.andersson@thage.com

      Jag rekommenderar definitivt Byggtalang till fler 
studenter, det finns inget utbildningsprogram som 
erbjuder denna breda insikt i hela byggprocessen. Det är 
en unik möjlighet där man får träffa på alla parter och lära 
sig mer om vad man verkligen vill göra när man kommer 
ut i arbetslivet. 

Stefan Marusic, Byggtalang 2017

” ”     Jag har fått möjlighet att ta del av två sidor av 
byggprocessen genom att praktisera på två företag. För 
mig var det väldigt givande att se det jag har lärt mig i 
skolan sättas i sitt verkliga sammanhang. Det är ett kul 
program som gav mig chansen att lära känna många 
människor och knyta nya kontakter. Är du intresserad 
av en framtid inom bygg så sök till Byggtalang!

Karolina Lindberg, Byggtalang 2018

BYGG-   
TALANG

Inom ramen för den valbara kursen 
Ingenjörsinriktad yrkesträning på LTH, 
eller motsvarande kurs, finns möjlighet 
till ett utvecklat och genomarbetat 
praktikupplägg hos båda företagen. 

Vid genomförande av kursen under 
annan tid än sommaren, ökar våra 
möjligheter att ta emot studenter. 
Krav på var man läser samt i vilken  
årskurs, kan därmed hanteras med 
större flexibilitet.

Det finns även möjlighet att enbart 
skriva examensarbete hos något av 
bolagen. Vi kan presentera flera 
uppslag som exempel på innehåll, men 
lyssnar också gärna på andra förslag. 
Kontakta oss för en diskussion.

YTTERLIGARE PRAKTIKALTERNATIV



Byggadministration Harald Olsson 

Byggadministration Harald Olsson AB (HOAB) är ett  
konsultbolag med inriktning mot byggprojektledning och  
entreprenadbesiktningar. Vi leder, styr och administrerar  
byggprojekt i Skåne, från tidig idé till slutligt överlämnande.

Våra kunder är välkända bolag inom såväl den privata som  
offentliga sektorn, med projekt inom sjukvård, bostäder,  
skolor och kontor med mera.

Våra medarbetare är sedan starten 1968 vår främsta tillgång. 
Därför arbetar vi aktivt med utveckling av den enskilda med-
arbetaren liksom av vårt företagsgemensamma arbetssätt.

Mer information finns på byggadministration.com.

Thage i Skåne AB
Thage i Skåne AB (THAGE) ingår i den familjedrivna Thage- 
koncernen som verkar i södra Sverige, främst Skåne. Vi är 
idag omkring 400 medarbetare inom koncernen. Vår koncern 
består av byggverksamhet med egen entreprenad-, byggservice-,  
håltagning- och snickeriavdelning, samt plåtslageri, smide  
och fastighetsförvaltning. THAGE står för byggverksamheten 
och utför allt ifrån stora byggentreprenader och samverkans-
projekt till mindre byggserviceprojekt.

Vi lägger stor vikt vid att ge våra medarbetare möjlighet att 
växa i koncernen, både som människor och i deras profession. 
För oss är det viktigt att man trivs och känner sig trygg i sin 
anställning. Detta är för oss är en viktig del av Thageandan – 
Vi hjälps åt, vi tar hand om varandra och alla är viktiga.

THAGE är ISO-certifierade enligt 9001, 14001 och 45001 
(kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och vi sätter hållbarhet högt 
på agendan. Vi arbetar för en hållbar affär, ett hållbart sam-
hälle och ett hållbart arbetsliv med visionen ”Vi ska vara den 
bästa byggaren på vår marknad – där man möts av  
engagemang, effektivitet och enkla beslutsvägar”.

Läs mer på thage.com.

MEDVERKANDE FÖRETAG INNEHÅLL BYGGTALANG
Byggtalang är uppdelat i tre block. Block 1 inleds sommaren efter årskurs tre för dig som läser 
till civilingenjör och efter årskurs ett för högskoleingenjörer. Block 2 omfattar nästföljande läsår 
och sommar. Programmet avslutas med block 3 och examensarbetet.

Du inleder programmet med en praktik- 
period som arbetsledare på någon av 
våra byggarbetsplatser. Där deltar du i 
det dagliga produktionsarbetet tillsam-
mans med THAGEs medarbetare, under- 
entreprenörer och konsulter. Beroende 
på i vilken fas projektet befinner sig får 
du under det följande läsåret möjlighet 
att fortsätta hålla kontakt med projektet 
och medverka vid exempelvis slutbesikt- 
ning eller möten.

Under block 2 fortsätter du din praktik-
period som arbetsledare. Finns möjlig-
het och önskemål så fortsätter du på 
samma arbetsplats alternativt på en 
annan av våra byggarbetsplatser. 
Beroende på projektens fas kan du 
även få möjlighet att delta i våra projekt- 
ingenjörers arbete med inköp, kalkyl 
och projektering. 

Under block 3 har du möjlighet till fler 
praktikdagar samt att skriva ditt 
examensarbete hos oss.

Som komplement får du båda somrarna 
praktisera hos konsultbolaget HOAB för 
att få insyn i projektledning, besiktningar 
och andra konsultuppdrag.

UTBILDNINGSPROGRAM HOS THAGE

BLOCK 3 (valfritt)BLOCK 1 BLOCK 2

Vecka 24 – 27
Praktik på THAGE som arbetsledare.

Vecka 32 – skolstart
Praktik på HOAB.

Vecka 24 – 27
Praktik på HOAB.

Vecka 32 – skolstart
Praktik på THAGE som arbetsledare, 
alternativt möjlighet att delta i våra 
projektingenjörers arbete med exempel- 
vis inköp, kalkyl och projektering. 

Eventuellt praktikdagar under läsåret 
tillsammans med en platschef, 
arbetsledare eller projektingenjör.

Examensarbete.

Första delen av praktiken tillbringas  
hos oss på HOAB, där du får genomgå 
ett praktiskt utbildningsprogram som 
bland annat omfattar entreprenad- 
juridik och ekonomi. Du kommer att  
få göra studiebesök på några av våra 
pågående byggprojekt samt närvara vid 
olika typer av projektmöten och 
besiktningar. 

Det blir även utrednings- och kontroll- 
arbete samt löpande dokumentering 
över tiden inom utbildningsprogrammet 
som grund för en slutrapport.

Efter första tiden hos oss kommer du 
att bli inbjuden till våra företags- 
gemensamma utbildningsdagar och vi 
erbjuder möjlighet att sitta hos oss och 
skriva examensarbete mot slutet av 
utbildningen.

För att ytterligare bredda helhets- 
perspektivet ser vi till att du under 
några veckor varje sommar får komma 
ut i byggproduktionen på THAGE i rollen 
som arbetsledare.

UTBILDNINGSPROGRAM HOS HOAB

BLOCK 3BLOCK 1 BLOCK 2

Vecka 24 – 27
Praktik på HOAB.

Vecka 32 – skolstart
Praktik på THAGE som arbetsledare.

Deltagande i företagsgemensamma 
utbildningsdagar under läsåret.

Vecka 24 – 27
Praktik på THAGE som arbetsledare. 

Vecka 32 – skolstart
Praktik på HOAB.

Deltagande i företagsgemensamma 
utbildningsdagar under läsåret.

Examensarbete

Följ oss 
gärna!

Följ oss 
gärna!


