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Baggrund
bips har i perioden 2013-2014 fået bevilget EU-socialfondsmidler via Region
Hovedstadens vækstfond til projektet: ”Digitale kompetencer i byggeriet”, som
skal kickstarte implementeringen af CCS i Region Hovedstaden ved at sikre, at
medarbejderne opkvalificeres til at arbejde på basis af CCS.

24.1. 2014

Projektet gennemfører en række implementeringsaktiviteter, bl.a.
STARTprojekter, hvor virksomheder og organisationer får hjælp til at opkvalificere
deres medarbejdere til at arbejde med CCS.
Der udbydes i alt 2,7 mio. kr. til STARTprojekter. Puljen skal fordeles på 7-15
STARTprojekter, der gennemføres i perioden 1.3.2014 - 31.10 2014.
Til hvert STARTprojekt tilknyttes en CCS-ekspert, der kan bidrage med den
fornødne viden og sparring. ”Digitale kompetencer i byggeriet” ønsker at indhente
tilbud fra kvalificerede konsulenter, der gerne vil påtage sig denne opgave.
Opgaven
CCS-eksperten skal bidrage med undervisning, vejledning og support til den eller
de virksomheder/organisationer, som deltager i STARTprojektet, og løbende
koordinere med projektsekretariat i bips.
STARTprojekterne vil have forskellig karakter, da de skræddersyes til den enkelte
virksomhed/organisations behov. De kan fx bestå af kurser, coach-ordning,
sidemandsoplæring, afprøvning i praksis og teknisk support. De fleste
STARTprojekter forventes at handle om implementering og anvendelse af
software, der har CCS integreret.
CCS-eksperterne kan have meget forskellig baggrund, da det er kompetencerne og
de konkrete behov i STARTprojektet, som afgør, hvilken konsulent der anvendes.
CCS-eksperter kan fx være:
 It-konsulenter
 Konsulenter inden for effektivisering af byggeprocesser
 Medarbejdere fra bips/cuneco
Digitale kompetencer i byggeriet er et projekt i bips, der skal opkvalificere medarbejdere
i Region H til brug af cuneco classification system – byggebranchens nye fælles grundlag
for informationsudveksling. Projektet støttes af EU's Socialfond via Region H og udføres i
samarbejde med cuneco.
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Medarbejdere i den virksomhed eller organisation, der indgår i
startprojektet
Undervisere fra uddannelsesinstitutioner

For at komme i betragtning skal man have stor indsigt i byggeriets processer, solid
erfaring med implementering af nye standarder og it-værktøjer i byggeriet samt
undervisningserfaring.
Alle konsulenter skal forud for gennemførelsen af et STARTprojekt igennem et
koordinationsmøde, hvor det sikres, at de fornødne kompetencer er til stede.
Tilbud
På baggrund af ovenstående ønskes det at modtage tilbud på opgaven, som
beskriver flg.:






Konsulentens faglige baggrund
Konsulentens kvalifikationer mht. implementering af nye standarder og itværktøjer i byggeriet
Konsulentens erfaring med undervisning og kunde/behovsfokuserede
konsulentydelser
Konsulentens viden om klassifikation/CCS, og hvordan denne viden er
opnået
Konsulentens timepris

Tilbud bedes indsendt til js@bips.dk hurtigst muligt, men der kan indsendes tilbud
løbende, så længe nye STARTprojekter igangsættes, dvs. frem til 1.9.2014.
”Digitale kompetencer i byggeriet” vil opbevare alle de indkomne tilbud frem til
projektets udløb den 31.12. 2014 og på baggrund af disse til hvert enkelt
STARTprojekt i perioden vurdere, hvilken konsulent som er bedst egnet.
CCS-eksperterne udvælges til de enkelte STARTprojekter pba. en samlet vurdering
af ovenstående kriterier. Det skal dog bemærkes, at ”Digitale kompetencer i
byggeriet” som EU-projekt er pålagt et sparsommelighedsprincip, hvorfor
timeprisen har væsentlig betydning.
NB: Der er ingen garanti for at blive anvendt som CCS-ekspert på konkrete
STARTprojekter. Det afgøres på det enkelte STARTprojekt i en dialog mellem
deltagervirksomheden og bips’ projektsekretariatet hvilke af de konsulenter, som
har afgivet tilbud, der er bedst egnet.
Mere information
Spørgsmål om opgaven kan rettes til Jesper Salling Nielsen på js@bips.dk eller på
tlf. 20203636.
Læs mere på www.cuneco.dk/START.
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