Blimester.com
Blimester.com er en skolevirksomhet som er etablert og støttet av 8 landsomfattende bransjeforeninger under BNL.
Blimester tilbyr - etter avtale med Mesterbrevnemnda - mesterutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle
byggfagene over hele landet. Blimester.com er lokalisert i trivelige lokaler på Majorstua i Oslo i samme område som
eierorganisasjonene og har derigjennom tett kontakt med et spennende fagmiljø. Skolen har som et av sine mål å benytte
moderne undervisnings- og veiledningsmåter for å skape en fleksibel og relevant mesterutdanning i tråd med dagens og
fremtidens byggepraksis. Vår mesterutdanning inneholder både fysiske samlinger og webseminarer, og er basert på
arbeid med praksisnære prosjekter og case. Les mer på våre hjemmesider – www.blimester.com

F

Vi søker solide AGVEILEDERE
som vil være med og bidra til en god mesterutdanning for våre studenter
Hvilke oppgaver kommer du til å ha ansvaret for?
• Gjennomføre konkret undervisning, både i fysiske og elektroniske samlinger og andre
læringsaktiviteter
• Utfordre og veilede studenter, både enkeltvis og i grupper, i elektronisk form eller i fysiske møter
• Rette og gi tilbakemelding på oppgaver, case og eksamensprosjekter, både enkeltvis og i grupper, i
elektronisk form eller i fysiske møter
• Sammen med skolens fagansvarlig, og etter nærmere avtale, bidra i utvikling og produksjon av konkret
læringsinnhold (tekster, tegninger, oppgaver, case, eksamensprosjekter, video, lyd m.v.) i tråd med
skolens undervisningsplaner, både for elektronisk og fysisk distribusjon
• Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med gjennomføring av veiledninger og fysiske
samlinger m.v.
Hvilke kvalifikasjoner/utdanning ser vi for oss at du har?
Du har en fagutdanning og mesterbrev innen et av byggfagene. Undervisningen/veiledningen hos oss tar
utgangspunkt i praktiske byggeprosjekter, så erfaring med prosjektledelse/-gjennomføring av konkrete
byggeprosjekter gjør deg veldig interessant for oss. Noen av fagene forutsetter forståelse for organisering og
ledelse av teamarbeid eller en bedrift o.l. Det er et pluss om du har en pedagogisk utdanning, men vi er
uansett interessert i kontakt med deg dersom du har interesse og evt. praktisk erfaring med utvikling og
gjennomføring av lærings- og undervisningsprosjekter/-opplegg innen byggefagene. En god skriftlig og muntlig
fremstillingsevne er en selvfølge.
Hvilke egenskaper ser vi etter?
• Strukturert og løsnings-/gjennomføringsorientert
• Evne til å jobbe både i team og selvstendig, med god serviceinnstilling, stå-på vilje og fleksibilitet
• Forståelse for hvordan byggfaglige problemstillinger kan beskrives på en klar og tydelig måte, på tvers
av ulike fagretninger
• Evne og interesse for å kombinere og utnytte muligheter som ligger i skjæringspunktet mellom det
faglige, pedagogiske og teknologiske
• Interesse for hva som skaper god læring, og hvordan følge dette opp ovenfor studenter og kolleger
• Interesse for å hjelpe ulike studenter til å forstå hva som kreves for å være mestre i sine fag
• Evne til raskt å kunne sette seg inn i nye oppgaver
Hva er det vi tilbyr?
• Spennende og viktig rolle med svært gode muligheter til å påvirke innholdet i og utviklingen av en
modernisert mesterutdanning i Norge
• Konkurransedyktige og fleksible lønns- og arbeidsbetingelser, som timebaserte oppdrag eller som
deltidsstilling
• Gjeste-/arbeidsplass i et flerfaglig kontormiljø med hyggelige kolleger på Majorstua i Oslo
Nærmere opplysninger om stillingen kan evt. fås ved å kontakte daglig leder Jørgen Ofstad – 90 50 34 55.
Søknad med kortfattet CV sendes elektronisk snarest, merket «Fagveileder», til jorgen@blimester.com

