Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

BYGG OCH ANLÄGGNING

BYGGBRANSCHEN BEHÖVER PERSONAL
En utbildning för dig som gillar att arbeta fysiskt.
Det finns alltid jobb för yrkeskunniga inom Byggbranschen.
Vill du välja en ny yrkesväg, eller har fått kunskaper i ett
annat land, om du tidigare arbetat inom bygg och behöver
ny kunskap kan utbildningen vara rätt väg!
YrkesAkademins utbildningar till de olika byggyrkena är
godkända av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (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

LÄR DIG ETT YRKE!
Hos oss får du en individuell utbildningsplan. Stöd och
anpassning sker efter dina förutsättningar. Teori blandas

YRKESINRIKTNINGAR
Yrkesgemensamma moduler, 32 veckor

med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke!

(anläggningsarbetare 18 veckor).

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Byggnadsträarbetare – 32 + 6 veckor

ID: 115164

Test – test och kartläggning – rikttid 3 veckor  ID: 115150

Betongarbetare – 32 + 8 veckor 	

ID: 115183

Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar,

Murare – 32 + 6 veckor 		

ID: 115184

där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av

Anläggningsarbetare – 18 + 22 veckor 	

ID: 115185

sina förutsättningar för yrket.

Golvläggare – 32 + 8 veckor 		

ID: 115186

Ställningsbyggare – 32 + 10 veckor 	

ID: 115203

Plattsättare – 32 + 10 veckor 		

ID: 115204

Stenmontör – 32 + 10 veckor 		

ID: 115205

Orienteringsutbildningen är för dig som vill få kunskaper

Tak- och tätskiktsmontör – 32 + 10 veckor 

ID: 115206

och insikt om de olika yrkesinriktningarna inför kommande

Undertaksmontör – 32 + 10 veckor 	

ID: 115223

utbildning. Test- och kartläggning 15 dagar ingår.

Beläggningsarbetare – 18 + 20 veckor 	

ID: 115224

Yrkesinriktad utbildning – rikttid 38–42 veckor

Utbildningen är en grundutbildning och det slutliga yrkes-

Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är

beviset erhålles genom en lärlingsanställning och utbildnings-

individuell utifrån deltagarens planering av yrkesinriktning.

bok som din BYN-region utfärdar.

Orienteringsutbildning – Baskunskaper i förberedande/
introducerande syfte – rikttid 11 veckor 

ID: 115151

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta vår Kundservice för mer information:
kundservice@ya.se
023-584 00 (08.00-12.00 vardagar)

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

