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Bliv fugemand/
montør

Bliv Fugemand/montør
22	Kan du lide selvstændighed i dit

arbejde?

Som montør begynder man i en fugevirksomhed, hvor man typisk er ansat

22	Er du glad for afvekslende opgaver?

med timeløn de første 2 - 4 måneder.

22	Vil du gerne komme ud og omkring i

Man fortsætter ofte på akkord, hvis man

landet?

er dygtig og viser, at man kan gøre et

Hvis du kan svare "ja", så bør du måske

godt stykke arbejde. Det er ikke unor-

overveje at blive fugemand/montør.

malt, at lønnen kommer op og svarer
fuldt ud til faglærte håndværkere.

Der er mangel på dygtige montører i

Din baggrund er ikke så vigtig. Nogle af

Fugebranchen, og det er let at komme

de rigtigt dygtige montører i branchen

i gang. Du skal hverken sidde på skole-

har tidligere været bager, mekaniker eller

bænken eller starte som lærling, og løn-

noget helt tredje. Det vigtigste er, at du

nen er fra starten også bedre end normal

har "hænderne skruet ordenligt på" og

lærlingeløn.

viljen til at skabe dig en god karriere. Så
kan du komme langt.

Det er fedt at komme ud og

"Det kan være en god mulig-

opleve en masse forskellige

hed, hvis man fx overvejer at

ting. Jeg kommer rundt omkring på
byggepladser i Danmark, og jeg ser
rigtig mange spændende projekter.
Arbejdet er aldrig det samme, for vi har
mange forskellige typer af opgaver. Jeg
har f.eks. fuget med dykkerudstyr under vand.
- Kim Olsen, montør hos Permatæt A/S

skifte branche."
- L ouise Pihl, afdelingschef i RAU,
Dansk Byggeri

VIDSTE DU AT:
2	En dygtig montør har ofte en

Der er en stor grad af frihed i jobbet som
montør. Du planlægger ofte selv din arbejdsdag og skal tage stilling til mange
ting, når du står ude på byggepladsen.
Det er derfor vigtigt, at du er selvstændig
og initiativrig, når du møder en udfordring.
Som montør udfylder du en vigtig rolle

løn på højde med faglærte
håndværkere såsom tømrer.
2	Man kan komme i gang med
det samme uden kurser og
lærlingeforløb.
2	Der er mangel på kvalificerede
montører i Danmark.
2	Man bliver uddannet via kurser i Fugebranchen, når man
har været ansat et stykke tid?

i byggeprocessen, fordi fuger er med til
at færdiggøre et byggeri. Det skal både
laves pænt, og fugerne skal leve op til
høje krav om tæthed i bygninger. Faglig
stolthed er vigtigt for at klare sig godt
som montør. 2

Jeg har ansat montører med
mange forskellige baggrunde,
bl.a. mekanikere, tømrere og ufaglærte. Når de starter, er det vigtigste, at
jeg kan se, at de har gåpåmod og er
seriøse i deres arbejde. Hvis de gør det
godt, så kan de ofte opnå samme løn
som en faglært håndværker. Som ansat
har man ofte stor grad af frihed under
ansvar.
-B
 o Bjerre, Entreprenør BB
Fugeentreprise ApS

Facadeelementerne bliver fuget I 45 meters
højde. Det er på Åhusene i Århus og arbejdet
udføres af Freddy Hansen fra Fugebillen ApS.

Vil du vide mere
Klik ind på Fugebranchens hjemmeside
www.fugebranchen.dk
Her kan du finde en jobopslagstavle, hvor der
jævnligt opslås ledige stillinger som montør.
Du kan også selv oprette dig som jobsøgende.
Du er velkommen til at kontakte Fugebranchens
konsulent Anette Berrig, hvis du har spørgsmål til
branchen på telefon: 72 16 01 91.
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