Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

FASTIGHETSVÄRD
FASTIGHETSSKÖTARE
OM UTBILDNINGEN:
Att jobba inom fastighetsbranschen är fritt och framför allt ett serviceyrke.
Utearbete växlas med innearbete och många kundkontakter.
Som fastighetsskötare ansvarar du för inre och yttre skötsel, genomför underhåll och ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin boendemiljö. Din uppgift är även att sköta fastighetens system så att det fungerar
enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt som säkerställer att
hyresgästerna känner sig trygga och nöjda med sin boendemiljö.
Du har även budgetansvar för ditt område och utför till exempel
besiktningar vid in och avflyttning.

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
Test och kartläggning - rikttid cirka15 dagar

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

ID nr 122290

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL-praktik)
med minst 30 % av den totala utbildningstiden. YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning. Arbetsplatsen står
för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

I kursen ingår studiebesök, information om yrket, teoretiska
och praktiska tester som leder till en individuell utbildningsplan för de deltagare som går vidare till utbildningen.
Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån
utbildningens olika kurser.

Yrkesutbildning - rikttid cirka 40 veckor
Gemensamma kurser Fastighetsskötare och
Fastighetsvärd: ID nr 122425
Specifika kurser för fastighetsskötare ID nr 122426
Specifika kurser för Fastighetsvärd ID nr 122427

ETT SERVICEYRKE!
Du behöver ha tålamod och vara diplomatisk. I jobbet
ingår även enklare budgetansvar, så det är bra om du
kan hantera Word och Excel för den administrativa delen.
För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här
branschen ska du:

Utbildningen inleds med en gemensam del för samtliga
studerande. Efter den gemensamma delen får du välja
inriktning, om du vill studera till antingen fastighetsskötare
eller till fastighetsvärd.

•
•
•
•

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om bland
annat tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift
och underhåll samt arbete i närhet med kunder.

•
•
•

INFORMATION
MALMÖ
Jimmy Brorsson: 073-301 78 09 - jimmy.brorsson@ya.se
VÄXJÖ
Catarina Caiberth: 072- 204 09 15 - catarina.caiberth@ya.se
KARLSTAD
Micke Magnusson: 073-305 16 14 - micke.magnusson@ya.se
UPPSALA
Pernilla Blomkvist: 070-177 58 41 - pernilla.blomkvist@ya.se

Gilla ständiga förbättringar.
Vara en positiv person som är lätt att samarbeta med.
Vara flexibel och inge förtroende.
Vara serviceorienterad och ha förståelse för vad det
innebär att arbeta i människors hem.
Kunna ta egna initiativ och vara självgående.
Kunna prioritera.
Gilla att ha många bollar i luften.

GÄVLE
David Tunell: 072-531 83 75 - david.tunell@ya.se
ÖSTERSUND
Owe Wedebrand: 070-650 76 07 - owe.wedebrand@ya.se

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

YA.SE

