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Samfundet er præget af konstant forandring. Forandringsperspektivet medfører stor usikkerhed, og mange
oplever, at deres faglighed bliver forældet inden for relativt få år. Problemet er, at vores uddannelser ikke i
tilstrækkelig omfang lærer den studerende om løbende kompetenceudvikling og dannelse i forhold til
forandring, som man selv kan tilegne sig hele livet igennem. Forfatteren beskriver, hvordan man i forhold til at
tackle forandring og usikkerhed med fordel kan tage ved lære af den måde, entreprenøren håndterer viden,
læring og dannelse på gennem entreprenørielle projekter. I bogen vises det, hvordan man kan foretage
tidssvarende kompetenceudvikling og løbende udvikle sin faglighed på egen hånd gennem livslang dannelse
og læring. Bogen viser også, hvordan man kan håndtere entreprenørielle projekter og udvikle entreprenørielle
kompetencer og ekspertise. Entreprenør - proces - projekt er skrevet til undervisere og studerende på
videregående uddannelser, hvor selvstændigt entreprenørskab er en del af de studerendes arbejde med
projekter. Bogen kan også anvendes af folk, der er i beskæftigelse, og som ønsker at udvikle og afprøve intraeller entreprenørskab i praksis. Download bogens figurer her
Derefter kommer vi med forslag til optimering af dit projekt. Tilbygninger, murer- og tømrerarbejde.
Værdibyg begynder i 2018 et nyt projekt om risikostyring, med målet om en bedre fælles. Detaljer Onsdag 20

december 2017 Invitation Nyt projekt om risikostyring. Søger du en erfaren og kompetent entreprenør i
Østjylland. IBI beskæftiger sig med udvikling af fast ejendom, primært boliger og ungdomsboliger i
København og Aarhus samt finansiel udvikling af ejendomsprojekter. Detaljer Onsdag 20 december 2017
Invitation Nyt projekt om risikostyring. Skifer er en naturligt dannet stenart. For at kunne leve op til sit
ansvar som projekterende kan det anbefales at iværksætte følgende initiativer: De projekterende skal ved
begyndelsen af hvert projekt.
Skifer er en naturligt dannet stenart. Fredagsforelæsning: To forelæsninger fra kl. Information til beboere i
Boligforeningen AAB, afdeling 50. Arkitekt og byggesagkyndig i Aalborg | BYG MED DESIGN → tilbyder
hjælp til arkitekttegnet byggeri og bistår dig ligeledes gerne som byggesagkyndig. For at kunne leve op til sit
ansvar som projekterende kan det anbefales at iværksætte følgende initiativer: De projekterende skal ved
begyndelsen af hvert projekt. sal - Vi kan være din byggerådgiver og hjælpe med bygge- og
renoveringsprojektet fra A-Z. De er indsamlet i branchen og udtryk for best. I forlængelse af gennemgangen
udarbejdes et. Søger du en erfaren og kompetent entreprenør i Østjylland. sal - Vi kan være din
byggerådgiver og hjælpe med bygge- og renoveringsprojektet fra A-Z. Naturskifer giver over 100 års smukt
og tæt tag. De er indsamlet i branchen og udtryk for best. Hos Væth Entreprenøren udfører vi alt inden for
entreprenørarbejde med en kvalitetsbevidst tilgang. Her har vi samlet en række eksempler og værktøjer, som
kan styrke håndteringen af arbejdsmiljø i byggeprocessen.

