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Hệ thống đào tạo Xây dựng hàng đầu tại Freistaat Sachsen

Định hướng nghề nghiệp,
Tuyển dụng

Đào tạo, Nghiên cứu

Chúng tôi hợp tác với các Công ty Xây dựng,
Trường dạy nghề và Đại học

■ Định hướng nghề nghiệp kèm Phân tích tiềm
năng, tổ chức hội thảo
■ Tư vấn các ngành nghề Xây dựng và Kinh tế
Xây dựng
■ Thực tập, thực hành tại các cơ sở học cũng
như công ty Xây dựng
■ Chuẩn bị kiến thức cho các chương trình Đại
Học và Nâng cao
■ Tư vấn, cung cấp nhân lực cho các cơ sở Thực
hành, Đào tạo nghề cũng như Nâng cao tay
nghề trong lĩnh vực xây dựng toàn phần cũng
như theo nhu cầu cá nhân

■ Đào tạo cơ bản các ngành nghề Xây dựng (Xây
dựng công trình, Xây dựng dân dụng, Mở rộng
công trình, Công nghệ máy xây dựng…)
■ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ
Xây dựng, máy móc xây dựng và thiết bị kỹ
thuật số với hỗ trợ của BIM
■ Hợp tác với các trường Đại Học chuyên ngành
Xây dựng
■ Hỗ trợ đào tạo cho những nhu cầu đặc biệt, cộng
tác với Chuyên gia Xã hội, bổ sung chuyên môn
■ Bổ sung chuyên môn cùng kinh nghiệm
■ Có Ký túc xá cho Học viên

Nâng cao tay nghề

Dự án

■ Đào tạo nâng cao cho
Quản đốc, Đốc công, Quản lý, Thợ cả cũng như
Trợ lý quản đốc
■ Các khóa học nâng cao cũng như Năng lực
Chuyên sâu cho
Công nghệ Gỗ, Bê tông, Cơ sở hạ tầng và Máy
móc Xây dựng
■ Đào tạo chuyên môn theo năng lực
■ Xây dựng Trung tâm Đào tạo và Thực hành
■ Đào tạo chuyển đổi
■ Công nhận Bằng cấp từng phần trong ngành
Xây dựng

■ Dự án Đào tạo Nghề và Chuyên gia trong và
ngoài nước
(trong Châu Âu, MOE, Châu Á)
■ Tiếp thị quảng bá thông qua Giáo dục
Hỗ trợ các công ty Đức trong việc quảng bá thông
tin ra nước ngoài
■ Dự án thí điểm Số hóa Giáo dục và Đào tạo
■ Học viện Xây dựng điện tử

Phát triển năng lực cá nhân,
Bằng cấp được công nhận

Các dự án Quốc gia và Quốc tế,
Dự án hợp tác Tư nhân và Nhà nước

Đào tạo ngành Xây dựng
Địa điểm:
ÜAZ Bautzen

Chuyên Vật liệu Gỗ

Đào tạo nâng cao

■ Tất cả các vật liệu Gỗ liên quan tới Xây dựng, cấu trúc
Gỗ cổ, Bảo tồn Dấu tích lịch sử và các phương pháp
xây dựng bằng Gỗ (khung gỗ và các tạo dáng liên
quan)
■ Cung cấp nhân lực lành nghề và hiệu quả

Các khóa học Chuyên
viên, Quản lý, Quản lý
công trường và chuẩn bị
cho các kỳ thi

■ Có Ký túc xá cho Học viên

Quản đốc phân xưởng │
Quản đốc nhà máy │
Quản đốc kiểm nghiệm │
Thợ cả

ÜAZ Dresden
Chuyên Bê tông

trong lĩnh vực Xây dựng và
bằng cấp đặc biệt
Đào tạo nhân viên thương
mại và Nhân viên kỹ thuật
chuyên ngành

■ Chuyên môn: Xây dựng Be tông, Công nghệ Bê tông,
Cải tạo Bê tông và Chống ẩm cho tòa nhà (cung cấp
chứng chỉ: E Schein, BStB Schein, Betonprüfer, SIVV
Schein, Düsenführerschein, KMB Schein, Dresdner
Betontage)
■ Thí nghiệm và cung cấp thiết bị kiểm tra Bê tông

Trợ lý quản lý │ Thư ký xây
dựng │ Chuyên gia

■ Hợp tác nghiên cứu
■ Có ký túc xá cho Học viên

ÜAZ Glauchau
Chuyên ngành
Máy xây dựng

■ Đối tác lớn trong Đào tạo định hướng thực hành và Đào
tạo nâng cao trong lĩnh vực Công nghệ Máy xây dựng
■ Cơ sở thử nghiệm được cấp chứng chỉ của Prüfungsstätte der ZUMBau GmbH (Chứng chỉ Vận hành và
điều khiển Máy Xây dựng)
■ Liên kết Đào tạo lý thuyết và thực hành Lái xe thực tiễn
■ Có ký túc xá cho Học viên

ÜAZ Leipzig
Chuyên ngành
Cơ sở Hạ tầng

■ Là đối tác Đào tạo nâng cao trong lĩnh vực Xây dựng
hạ tầng, đường ống, cống và các dịch vụ cống rãnh,
đường ống công nghiệp
■ Là cơ sở đào tạo hạ tầng: Hố ga, thoát nước, cống rãnh
■ Chứng chỉ được DVGW e.V công nhận.
■ Hợp tác với Đại Học Xây dựng, nghiên cứu kỹ thuật
dân dụng
■ Có ký túc xá cho Học viên

Đào tạo quản lý trong các lĩnh vực:
■ Quản lý Xây dựng
■ Luật Xây dựng
■ Kỹ thuật Xây dựng

Cung cấp các dịch vụ:
■ Khóa học đặc biệt
■ Hội nghị
■ Khóa học tư

■ Hội thảo ngắn hạn
■ Đào tạo chuyên môn
■ Tư vấn

www.bauakademie-sachsen.de
Chúng
tôi gồm:

Bau Bildung Sachsen e. V.
- Điều hành -

ÜAZ Bautzen
- Đào tạo nghề -

ÜAZ Dresden
- Đào tạo nghề -

Heiterblickstraße 35
04347 Leipzig
Tel.: +49 (0) 341 24557-60
Fax: +49 (0) 341 24557-69
geschaeftsleitung@bau-bildung.de

Edisonstraße 4
02625 Leipzig
Tel.: +49 (0) 3591 3742-0
Fax: +49 (0) 3591 3742-31
bautzen@bau-bildung.de

Neuländer Straße 29
01129 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 20272-0
Fax: +49 (0) 351 20272-25
dresden@bau-bildung.de

ÜAZ Glauchau
- Đào tạo nghề -

ÜAZ Leipzig
- Đào tạo nghề -

Lungwitzer Straße 52
08371 Glauchau
Tel.: +49 (0) 3763 5005-0
Fax: +49 (0) 3763 5005-21
glauchau@bau-bildung.de

Heiterblickstraße 35
04347 Leipzig
Tel.: +49 (0) 341 24557-0
Fax: +49 (0) 341 24557-11
leipzig@bau-bildung.de

www.bau-bildung.de

Stand: Juni 2021

Liên hệ với chúng tôi!

