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Kim Jesteśmy? 
 

Bau Bildung Sachsen została założona w 1991 roku i jest największym dostawcą rozwiązań edukacyjnych 

dla szeroko pojętej branży budowlanej w Saksonii. W jej skład wchodzą cztery nowoczesne 

międzyzakładowe ośrodki szkoleniowe w Budziszynie, Dreźnie, Glauchau i Lipsku, zatrudniające około 100 

pracowników.  

 

Od lat 90. działamy na poziomie międzynarodowym, prowadząc międzynarodowe projekty szkoleniowe w 

szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej, budownictwa ekologicznego, gospodarki wodno- 

ściekowej, filtracji powietrza i wody oraz automatyzacji budynków. Działamy na terenie Unii Europejskiej 

ale również w Chinach, Kazachstanie, Wietnamie czy Indiach.  

 

Efektywność energetyczna, innowacje techniczne, zrównoważony rozwój i interdyscyplinarne procesy pracy 

to kluczowe tematy, którymi się zajmujemy. Wszystkie nasze usługi są zgodne ze znanym na całym świecie 

niemieckim modelem "dualnego kształcenia zawodowego”. 

 

Co oferujemy? 
 

Aktywnie zajmujemy się procesami polegającymi na:  

➢ kształceniu zawodowym wraz z kompleksowym 

przygotowaniem całego procesu,  

➢ przekwalifikowywaniu pracowników,  

➢ dokształcaniu -  dopasowaniu i poszerzeniu wachlarza ich 

umiejętności,  

➢ kształceniu kadry kierowniczej w zawodach budowlanych, 

technicznych i handlowych,  

➢ pośrednictwie na rynku pracy w zawodach budowlanych.  

 

Oferujemy transfer wiedzy i technologii poprzez edukację i 

szkolenia: 

➢ wsparcie i doradztwo w zakresie wejścia na rynek,  

➢ networking: warsztaty i sieć kontaktów,  

➢ zarządzanie projektami, 

➢ szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego produktu. 

 

Akademia eConstruction 

Możliwość uczestnictwa w kursach szkoleniowych online, dotyczących szerokiego zakresu tematów z 

branży budowlanej – zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i obowiązującymi procedurami. Kursy letnie w 

Bau Bildung Sachsen są otwarte zarówno dla szkoleniowców jak i studentów. 

 

Kogo szukamy?  
 

W Polsce poszukujemy firm z sektora budowlanego, które chcą szkolić swoich pracowników za pomocą 

modułów e-learningowych. Oferujemy także szkolenia formie mieszanej (blended learning), gdzie część 

teoretyczna jest realizowana za pomocą modułów e-learningowych, a część praktyczna odbywa się w 

ośrodkach szkoleniowych Bau Bildung Sachsen.  

 

Kolejną grupą docelową są szkoły zawodowe, głównie dydaktycy. Proponujemy im szkolenia z zakresu 

pedagogiki zawodowej w systemie blended learning, tzn. poprzez moduły e-learningowe oraz szkolenie 

praktyczne przygotowujące do nauczania w odpowiednich zawodach.  

 

http://www.bau-bildung.de/

