FRA SMED TIL KONSTRUK TØR

Bliv konstruktør med
praktisk tilgang på BILA

”

Efter 10 år som smed havde jeg
lyst til at prøve noget nyt og at blive
opkvalificeret til konstruktør lød
enormt tiltalende
Jonas Bavnsgaard Lauridsen
Tidligere smed, nu konstruktør på BILA A/S

Er du en
erfaren smed,
der vil arbejde
med mekanik på
en ny måde?

▪▪ Bliv mekanisk konstruktør på kun 1 år
▪▪ Undervisning 1 dag om ugen i 20 uger
▪▪ Ingen skriftlige rapporter eller dokumentation
▪▪ Fast ansættelse med løn
▪▪ Inventor - 3D tegneprogram

STREAMLINING YOUR BUSINESS

Som smed har man mange
fordele
Som smed er man den ideelle kandidat til at blive en
god konstruktør på BILA. Da man som smed allerede
ved mange ting om at konstruerer og sammensætte
maskiner, og vælge de rigtige materialer og bearbejdningsmuligheder. Dette er et godt grundlag og vil gøre
det lettere at tegne maskiner, da man allerede ved
hvordan maskinerne fungere i praksis.
Jobbet som smed kan være fysisk hårdt og sætte sine

spor efter mange års arbejde. Som konstruktør vil
det primære arbejdsredskab være computeren, hvor
man skal lave 3D tegninger af maskiner, kontrollere
driften af maskinen og sikre maskinernes kvalitet. Man
vil komme til at deltage i planlægning og gennemførelse af udviklingsopgaver i produktionsprocessen.
Komme med løsningsforslag til konstruktions- og
designopgaver og skal blandt andet vælge materiale
og fremstillingsproces.

”

Mine år som smed har givet mig
den nødvendige ballast og viden, som
gør mig til en dygtig konstruktør i dag
Jonas Bavnsgaard Lauridsen
Tidligere smed, nu konstruktør på BILA A/S

Konstruktør forløb med fuld løn
På BILA har vi sammensat et forløb til at opkvalificere smede,
med et praktisk og håndgribeligt indhold. Et forløb hvor man
lærer faget ved at være en del af faktiske projekter og arbejder
tæt sammen med andre kyndige og erfarne konstruktører
med høj faglighed.
Under hele forløbet får man løn og man slipper derfor for
en lang ulønnet skoleperiode. Man slipper dog ikke helt
for skolebænken, da der vil være en undervisningsdag på
Erhvervsakademiet Dania i Skive i 20 uger.
På BILA handler det som konstruktør ikke om kompliceret
teori, men mere om forståelsen for bygning af maskiner og
materialevalg og sammensætning hertil.

BILA Forløb
▪▪ Læring og vejledning fra
erfarne konstruktører
▪▪ Praktisk tilgang uden
rapporter og formler
▪▪ Mekanik i overflod
▪▪ Fremtidssikret arbejde
▪▪ Tegne maskiner i 3D

Lyder dette som noget du kunne se dig selv i?
Så kontakt Kristian og hør om dine muligheder for din vej til konstruktørfaget.
kfp@bila.dk eller på tlf: 20 34 27 13

Find os på de sociale medier

eller www.bila.dk

