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Liber i nytt samarbete med BYN
BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har anlitat Liber för att ansvara för den
teoretiska delen av utbildningen för företagslärlingar. Genom kompletta
distansutbildningspaket kommer lärlingarna att få heldigitala utbildningar av
Liber.

”Vi är glada över att presentera det här samarbetet med Liber som med stor
kunskap och erfarenhet kommer att leverera utbildningar av högsta kvalitet till
våra företagslärlingar. Vi ser fram emot ett givande samarbete,” säger Lars
Tullstedt, Sveriges Byggindustrier och Styrelseordförande BYN.
I och med samarbetet kommer Liber att tillhandahålla kompletta
distansutbildningar för den teoretiska delen av BYNs lärlingsutbildningar inom bygg
och anläggning. Utbildningarna kommer att vara helt digitala och Liber har i det
här uppdraget tagit fram ett utbildningskoncept som skräddarsytts för att passa
BYNs mål och kravställningar. Samarbetet kommer att bidra till
kompetensförsörjningen till branschen.

”Att erbjuda företagslärlingar marknadens bästa yrkesutbildningar är en viktig del
av vår verksamhet. Tillsammans med Liber kommer vi att förse branschen med
välutbildade och kompetenta yrkesarbetare,” säger Ingemar Klaesson, Kanslichef
BYN.

”Vi är stolta över förtroendet att få leverera kvalitativa distansutbildningar till
Byggnadsindustrins yrkesnämnd. På Liber brinner vi för ett livslångt lärande med
målet att alla ska klara sina studier. Genom den här typen av samarbete bidrar vi
till människors utveckling och framtida yrkesliv.” säger Åsa Norberg, VD Liber AB.
Om Liber
Liber är ett av Sveriges ledande förlag. Genom samarbete med de främsta
forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och
managementlitteratur av hög kvalitet. Liber har marknadens bredaste utbud för
yrkesutbildningar. Vi står för kunskap som gör skillnad och vill att alla ska lyckas
med sina studier.
Om BYN
BYN arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och
kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.
Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor,

vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande
grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande
yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.
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