
ENERGI?
•  Taber I penge på indregulering af bygningsautomatik  

i gamle bygninger?
•  Mangler I kompetencer indenfor bygnings- 

automatik?
•  Ser du bygningsautomatik som et spændende 

nyt arbejdsfelt for dig?
•   Så kom og høre nærmere om uddannelse i bygnings-

automatik og de mange muligheder for dig som  
medarbejder eller som virksomhed!

På gå-hjem-mødet vil du få viden om den nye uddannelse i bygningsautomatik - et arbejds- og forret-
ningsområde som vokser eksplosivt i disse år, ikke mindst for at sikre optimale grønne (klima-) løsninger i 
Danmark men også i den aktuelle energikrise, hvor der er et stort fokus på energieffektiviseringer/-besparelser. 

ARBEJDER DU MED BYGNINGER DER BRUGER ALT FOR MEGET
Så inviterer vi til gå-hjem-møde/webinar 
om uddannelse i bygningsautomatik

16.00: Velkomst  
v/TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

16:05: Hvorfor uddannelse i bygningsautomatik  
v/funktionschef Thomas Tørngren, ELCON

16:20: Om uddannelsens opbygning og faglige indhold  
v/KEA Kompetence

16.50: Tilskudsmuligheder og økonomi 
 v/TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

17.00: Netværk & en let anretning

Tid og sted

Program

Torsdag, d. 1. december 2022, kl. 16.00 – ca. 17.00

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Paul Bergsøes Vej 6,  
2600 Glostrup (kantinen).

Tilmelding er nødvendig på ”Gå-hjem-møde bygnings- 
automatik”. Her bedes du også anføre om du deltager fysisk i 
Glostrup eller deltager online (link fremsendes inden mødet).
Uddannelsesmoduler i bygningsautomatik udbydes i foråret 
2023 på KEA (Københavns Erhvervsakademi).  

Du vil høre mere om modulerne på mødet.

Du skal deltage som medarbejder fordi du:

•  Gerne vil udvide din viden om og kompetencer indenfor 
bygningsautomatik

•  Ser nye og spændende jobmuligheder i den grønne  
omstilling

•  Ønsker at bidrage til at løse en af samfundets store 
 udfordringer

•  Synes det er fedt at arbejde med moderne bygge- 
projekter, spændende teknologi og energi

Du skal deltage som arbejdsgiver/leder fordi:

•  I ønsker at fastholde og udvikle jeres medarbejdere  
indenfor bygningsautomatik

•  Bygningsautomatik-området vokser eksplosivt
•  Bygninger og industrianlæg bliver stadigt mere 

installationstunge
•  Der er stor mangel på kompetente medarbejdere på 

området


