
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.

Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

180320

OM UTBILDNINGEN:
Att jobba inom Fastighetsbranschen är fritt. Utearbete växlas med 
innearbete och många kundkontakter. I jobbet ingår service till 
kund/hyresgäst, mindre reparationer, utemiljö och besiktningar.  

Utbildningen ger kunskaper om bland annat byggnader, teknis-
ka anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll och 

arbete i närhet med kunder och boende. Utbildningen är för 
dig som är serviceintresserad och lösningsorienterad.
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FASTIGHETSSKÖTARE
FASTIGHETSTEKNIKER



INFORMATION  
BORÅS, SKÖVDE, VÄXJÖ, KRISTIANSTAD  
Catarina Caiberth: 072- 204 09 15 - catarina.caiberth@ya.se

UPPSALA, STOCKHOLM, ESKILSTUNA, LINKÖPING,  
VÄSTERVIK  
Pernilla Blomkvist: 023-584 03 - pernilla.blomkvist@ya.se

INFO
om utbildningen

ETT SERVICEYRKE! 
Ena dagen skottar du snö, nästa dag byter du ut en spis, 
sedan besiktas en lägenhet. När du väljer att omskola 
eller utbilda dig till ett jobb inom fastighetsbranschen 
väljer du att arbeta i en bransch med många olika 
arbetsuppgifter. 

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:

• 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.

SUNDSVALL, GÄVLE  
Tommy Jonsson: 023-585 27 - tommy.jonsson@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

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Testmodul - rikttid 1-4 veckor 

I modulen ingår studiebesök, information om yrket, teoretiska 
och praktiska tester som leder till en individuell utbildnings-
plan för de deltagare som går vidare till utbildningen.
Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån  
utbildningens olika moduler.

Yrkesutbildning - rikttid 40 veckor 

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

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL-praktik) 
med minst 30 % av den totala utbildningstiden. Under prak-
tiken/APL får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska
kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter 
och nya praktiska kunskaper.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning. Arbetsplatsen 
står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.


