En ny og modernisert

mesterutdanning
fra bransjeforeningene
i byggenæringen

www.blimester.com

Alle byggfag
Hele landet

Mesterutdanningen fra Blimester i et nøtteskall:
• Oppstart to ganger i året; i februar og
september
• Gjennomføres normalt på tre semestre
• Tre helgesamlinger i semesteret
• 2-4 webseminarer i semesteret
• Oppgavedrevet utdanning

• Tilgang til digitale læremidler på egen
læringsplattform
• Få veiledning, hjelp og tilbakemeldinger etter
behov
• Eksamen består av en prosjektoppgave og en
muntlig høring som avslutter semesteret

Se www.blimester.com for oppdaterte priser og søknadsskjema

Klar for mer ansvar og større oppgaver?
Bli mester!
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BLIMESTER.COM er en skole, etablert av 9 landsomfattende bransjeforeninger under
Byggenæringens Landsforening (BNL) som alle bidrar med unike erfaringer og kunnskaper om
hva som kreves for å være mester i byggfagene. Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbys
mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.
Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i mesterutdanningen.
Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen for å f.eks. etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et
byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.
Etter å ha tatt mesterbrevet har du en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene; du kan påta deg nye oppgaver
med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber for, du kan starte eget firma,
eller du kan ta mer utdanning for å lære mer om det byggfaglige.
Fordelene ved å ta mesterbrevet er uansett mange, og mesterbrevet gir deg dokumentasjon
på nødvendig kompetanse.
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Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig kontrollerende
Ansvarlig utførende
Ansvarlig søker

Mesterbrevet
– et viktig kompetansebevis
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Som mester stiller du
sterkere på alle måter!

Hva er en mester i b
 yggefagene?
Som mester kan du lede og drive håndverksbedrifter og byggeprosjekter. Som mester kan du
også ta på deg ulike tekniske roller i et byggeprosjekt, alt i fra å være ansvarlig søker, prosjekterende, utførende til å være ansvarlig kontrollerende.
Med mesterbrevet kan du søke om sentral godkjenning eller erklære ansvarsrett i tiltaksklasse
1, og i tiltaksklasse 2 som ansvarlig søker og utførende.

Hvordan kan du bli en mester i ditt byggfag?
For å kunne søke om mesterutdanning hos oss må du i utgangspunktet:
• ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker Mesterbrev i
• ha arbeidet i mesterfaget i minst 2 år etter fag- eller svenneprøve
Når du har bestått eksamenene hos Blimester.com, er du klar til å søke Mesterbrevnemnda om
tildeling av m
 esterbrevet.
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Hva?
Hvorfor?
Hvordan?

’’Opplegget hos Blimester virker veldig bra.
For meg var det derfor ikke aktuelt å ta
mesterutdanning et annet sted.’’
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Ole Thoresen

Hva inneholder mesterutdanningen?
Mesterutdanningen er en unik lederutdanning som tar utgangspunkt i hånd
verkerens fagkompetanse, og lærer deg hvordan du skal bruke den på nye
måter i din bedrift. Utdanningen gir deg kunnskaper om de ulike arbeidsoppgavene som kreves av en leder i en moderne håndverksbedrift. Utdanningen forutsetter erfaring og praksis fra eget fag.
Utdanningen består av tre fagområder:
1. Faglig ledelse – handler om byggenæringen,
byggesak og generelt om regelverk og prosesser for byggfagene.
2. Faglig fordypning – bygger på faglig ledelse
og handler om byggesøknader, prosjektering,
kalkulasjon og spesielt om regelverk og tekniske retningslinjer for ulike byggetiltak.
3. Bedriftsledelse – handler om ledelse, markedsføring, økonomi og generelt om hvordan drive
og lede en håndverksbedrift.

Mesterutdanningen er unik i forhold til andre
lederutdanninger fordi den tar utgangspunkt i
håndverkerens eksisterende fagkompetanse, og
lærer deg hvordan du skal bruke den på nye måter
i din bedrift.
Utdanningen gir deg kunnskaper om de ulike
arbeidsoppgavene som kreves av en leder i en
moderne håndverksbedrift. Utdanningen forutsetter samtidig bred, grunnleggende innsikt i eget
håndverksfag og de byggeprosessene som disse
er en del av; altså erfaring og praksis fra eget fag.
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Gjennomføring
med erfarne
veiledere

Murmester Terje Hauge,
veileder på Faglig ledelse

’’Med mesterbrevet får jeg utvidet kunnskapsbasen og klargjort både i forhold til kunder og
offentlige instanser.’’
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Kristoffer Hansen

Hvordan gjennomføres mesterutdanningstilbudet?
Mesterutdanningen fra Blimester er nettbasert med tre fysiske helgesamlinger,
nettseminarer og med nettbasert veiledning. Utdanningen gjennomfører du på
1,5 år ved siden av jobb.
Vi tar utgangspunkt i relevante byggeprosjekter når du lærer om ledelse av håndverksbedrifter.
Utdanningsløpet hos Blimester.com ser slik ut:

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere!

Byggmesterforbundet er en av bransjeforeningene som har vært
med og etablere Blimester.com fordi vi ønsker å kunne tilby

en moderne og praksisnær
mesterudanning i tømrerfaget
Mange som tar mesterutdanningen etablerer egen bedrift. Det kan
til tider være mange baller i luften og tøffe taklinger i vår bransje,

da håper vi at du vil ha oss med på laget!
Som medlem i Byggmesterforbundet vil du blant annet kunne benytte
våre advokater og landets sterkeste, uavhengige fagavdeling. Vi har
et bredt kurstilbud og gunstige medlemsavtaler, blant annet på alt av
forsikringer og garantier du trenger når du skal drive byggevirksomhet.

Vi ønsker deg lykke til med studiene!

Les mer om medlemskap på
www.byggmesterforbundet.no

eller send oss en melding og vi tar kontakt:
hei@byggmesterforbundet.no

DET ER VI SOM VIRKELIG KJENNER
BEHOVENE TIL BYGGENÆRINGEN

Bli en del av det grønne byggefaget.
Besøk norske anleggsgartnere miljø
og landskapsentreprenører på

www.naml.no
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I MESTERHUS SETTER VI
PRIS PÅ EN MESTER!
Visste du at du minst én i bedriften må ha Mesterbrev for å
bli medlem i Mesterhus?
Mesterhuskjeden ble startet i 1970 av byggmesterne selv, og
vi er Norges største boligbygger. I tillegg er Mesterhus en del
av Mestergruppen, Norges største byggevarekonsern.
Bli Mester i dag, og så kanskje Mesterhusmedlem?
mesterhus.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening
for entreprenører.
EBA har 9 lokalavdelinger og 10 opplæringskontor (Byggopp).
Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU) er tilknyttet EBA.
Vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet,
seriøsitet, bærekraft, sikkerhet og miljø høyt på agendaen.
Besøk oss på www.byggenaringensnettskole.no // www.eba.no
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Telefon: 22 12 02 05 (kl. 09:00 - kl. 15:00)
E-post: kontakt@blimester.com
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 9
0305 OSLO

• 105951 • www.jsnorge.no

Postadresse:
c/o Norske Murmestres Landsforening
Postboks 5476 Majorstuen
0305 OSLO

www.blimester.com

