Samtaleguide og jobprofil
kloakrørlægger
Arbejdet
I hele Østdanmark er der meget gang i byggeriet, og der er planlagt eller igangsat mange store anlægsopga
ver. Hele branchen er præget af, at virksomhederne mangler arbejdskraft – det gælder både faglærte (tømrer,
elektrikere, VVS’er, struktçrer mv.) og ufaglærte.
Der er derfor rigtig gode muligheder for at få job som rørlægger eller kloakrørlægger.
Kloakrørlæggere medvirker ved alle de store anlægsbyggerier, og både store entreprenørvirksomheder og
mindre underleverandører har behov for medarbejdere med certifikater i kloakrørlægning. Desuden har alle
nybyggerier af en- og flerfamiliehuse også ansat mange medarbejdere til kloakrørlægning.
Kloakrørlæggere arbejder med at dimensionere, projektere og udføre installationer til spildevand, regnvand
og drænvand. Man arbejder med cementrør og plastikrør under jorden i udgravninger. Der er altid maskiner
til at gøre det grove arbejde, men arbejdet er fysisk krævende, og man skal være praktisk anlagt og kunne
arbejde med en skovl. Som regel er der bygget op- og nedstigningsmuligheder (trapper), men man skal også
kunne bevæge sig på ujævnt terræn.
Kvalifikationskrav
For at kunne gennemføre kloakrørlæggerkurset forudsættes, at borgeren har matematiske færdigheder på 9.
kl. niveau. Hvis der er usikkerhed om borgers reelle matematiske niveau, kan sagsbehandleren med fordel
henvise til det lokale VUC med henblik på at gennemføre en FVU-test, inden borger melder sig til kurset.

Jobbeskrivelse

Som kloakrørlægger har man mange afvekslende opgaver: Lave hovedkloaker,
nye anlæg, kloak til private boliger, nedsivningsanlæg, olie- og fedtudskillere og
renovere gamle rørlægninger. Man kan også komme ud for at selv at skulle betje
ne gravemaskiner og andet entreprenørgrej.
Når man har fået erfaring og er blevet en dygtig rørlægger, kommer man til at stå
for tilrettelæggelsen af arbejdet på de byggepladser, hvor der skal laves kloak.
Det vil bl.a. sige at se på tegninger, bestille rør og brønde, grus materialer, tage
jordprøver, så det overskydende jord kan afleveres i deponi mv.
Hvis man har interesse for faget, kan man uddanne sig til brolægger, anlægs- eller
bygningsstruktør eller brolægger. Med rørlæggeruddannelsen er man næsten
sikret arbejde.
Nogle arbejdsgivere kalder jobfunktionen for ’arbejdsmand’.
Man skal have alment godt helbred, da arbejdet foregår udendørs hele året og er
fysisk krævende.

Arbejdstid

Mindst én i sjakket skal have kloakrørlæggeruddannelsen (AMU), hvis ikke kloak
mesteren er med ude på opgaven.
Mødetid typisk fra kl. 7.00 – 15.00 på arbejdsstedet, der skifter efter opgaver

Lønforhold

Overenskomst
For erfarne er mindstebetalingssatsen omkring 124 kr. For nyansatte uden erfa
ring omkring 119 kr. Ofte ligger lønnen mellem ca. 150 – 180 kr. i timen

Faglige kvalifikationer






Matematiske færdigheder (9. klasses niveau)
Basale IT-færdigheder
Certifikater: Vejen som arbejdsplads, kloakrørlægger
Rumlig forståelse

Personlige kompeten
cer








Praktisk anlagt og fysisk robust
Ansvarsbevidst, omhyggelig og præcis
Kunne arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med kolleger
Være motiveret og have lyst til at arbejde inden for entreprenørbranchen
Mødestabil
Ikke lide af klaustrofobi

Sprog

Skal kunne forstå og tale dansk på jobbet

Erfaring

En fordel med forudgående erfaring fra bygge- og anlægsbranchen

Stillingsprofil

Opgaverne er afvekslende så som at se på tegninger og tv-inspektionsrapporter,
bestille kloakrør og lave modtagekontrol på det, der er bestilt, deltage i bygge
møder, bestille landmåler så der bliver sat fixpunkter til kloakarbejdet mv.
I forbindelse med kloakeringsarbejdet bruger man særlige instrumenter til at
afsætte linjer og højder, og der skal graves op til rør og brønde. Render til rørene
graver man ved hjælp af gravemaskiner eller med håndkraft.

