Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE

Maskinförare - inte
bara ett yrke!
Det finns alltid jobb för yrkeskunniga inom Överallt där det
byggs, behövs olika typer av entreprenadmaskiner.
För vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten,
diken, kabelgrävning m m behövs skickliga maskinförare.
Utbildningen kan ge kompetens inom olika maskintyper:
•
Grävmaskin
•
Lastmaskin
•
Grävlastare
•
Dumper
•
Bandschaktare
•
Väghyvel
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Körning sker
i likadana maskiner som branschen använder. Avlarade
slutprov ger dig Maskinbok enligt TYA och BYN.

Så här söker du till utbildningen:

Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens inom området och där matchning mot företag
och personalbehov kan förväntas. Tillsammans med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja
utbildning.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Förberedande utbildning 2 veckor
Yrkesbedömning och kunskapsanalys gällande
förkunskaper. Test i svenska, matematik,
trafikkunskap, körförmåga m.m.

Yrkesinriktad utbildning 18-22 veckor
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är
individuell utifrån deltagarens planering av vilka
utbildningsmoduler som krävs för att nå
utbildningsmålet.

Ny utbildning:
•
•
•
•
•

Säkerhetsmodul
Anläggningsmaskinförare grund
Anläggningsmaskinförare påbyggnad
Anläggning process och metod
Arbetsplatsutbildning APU

Tilläggsmoduler/
Kompletterande utbildning:
•
•
•
•
•
•

Tilläggsmodul, tredje maskinslag
Anläggningsmaskinförare Dumper grund
Anläggningsmaskinförare Dumper påbygg
Anläggningsmaskinförare Bandschaktare grund
Anläggningsmaskinförare Bandschaktare
påbygg
Anläggningsmaskinförare Väghyvel

...när du väljer att bli
anläggningsmaskinförare!
Gräv- och Lastmaskin ingår som standare vid nyutbildning.
Beroende på arbetsmarknadens behov kan fler maskinslag
vara aktuella. För dig som behöver bygga på befintliga
kunskaper, anpassas utbildningen efter dina behov.
Det finns många egna företagare i branschen, men också
stora entreprenadföretag som söker duktig personal. Medelåldern
är relativt hög, nya maskinförare behövs. Stora infrastruktursatsningar och bostadsbrist i Sverige gör att anläggningsmaskinförare
behövs i hela landet.
Egenskaper som gör att du passar för yrket:
•

Noggrann och omsorgsfull

•

Kunna planera och organisera

•

Målinriktad och uthållig

•

I bra fysik och ha god koordination

•

Bra på att samarbeta

•

Tycka om att arbeta ensam

•

Flyttbar och flexibel – maskinförare veckopendlar ofta till
jobben.
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