
Vill du jobba 
inom bygg och 
anläggning?
Gillar du att arbeta 
fysiskt? Vill du utbilda 
dig i en bransch där det 
alltid finns jobb för 
yrkeskunniga? 
Välj mellan fyra 
olika yrkespaket 
inom bygg och 
anläggning.  
Vilket passar 
dig bäst?



GODA CHANSER TILL JOBB
Byggbranschen behöver personal, och det finns alltid jobb för yrkeskunniga inom byggbran-
schen. YrkesAkademins utbildningar till de olika byggyrkena är godkända av Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd (BYN) och leder till jobb.

LÄR DIG JOBBET PÅ EN RIKTIG ARBETSPLATS
Efter avslutade kurser i yrkespaketet gör du färdigt din utbildning på ett företag inom 
branschen med lärlingslön enligt gällande avtal. Yrkesbevis får du då du kommit upp i 6800 
timmar.

Grundutbildning 700 poäng
Alla yrkespaket inleds med en gemensam grundutbildning där 
du får lära dig det som krävs för att arbeta med byggnation och 
anläggning: 
• Husbyggnadsprocessen
• Husbyggnad
• Ombyggnad

Träarbetare 300 poäng (Totalt 1000 poäng)

• Stommar
• Beklädnad
• Montage

Betongarbetare 400 poäng (Totalt 1100 poäng)

• Lågform och platta på mark
• Väggar och pelare
• Bärlag
• Golv

Golvläggare 400 poäng (Totalt 1100 poäng)

• Golvläggning 1
• Våtrum
• Trä och laminat

Plattsättare 500 poäng (Totalt 1200 poäng)

• Specialyrken 1
• Specialyrken 2
• Specialyrken 3

Vägen till  
ditt nya jobb
Välkommen att välja något av våra yrkespaket 
inom bygg och anläggning. Här får du först lära dig 
grunderna i hur man bygger rationellt, säkert och 
miljömässigt. Sedan specialiserar du dig inom en 
inriktning som du väljer själv.

Läs mer på ya.se

Välj ditt yrkespaket för att 
få komplett utbildning till det 
specialyrke som passar dig bäst:



FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri. 
Arbetskläder (enligt lag) och skor samt kurslitteratur bekostar du själv. 
Du kan ansöka om studiemedel via CSN då utbildningen är 
studiemedelsberättigad.
Pris för arbetskläder ca 1 500 kronor. 
Pris för kurslitteratur är ca 500 kronor.

FÖRKUNSKAPER
Grundskolekompetens eller likvärdigt.
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andra språk  
samt Matematik.
B-körkort är en fördel och ibland ett krav vid anställning.

ANSÖKAN
Ansökan görs via den kommun där du är skriven. Länkar och 
kontaktuppgifter hittar du på kunskapscentrumnordost.se 
Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen – prata med din 
arbetsförmedlare så får du hjälp.

YRKESPAKETENS LÄNGD
Ca 50 veckor, men utbildningstiden är mycket individuell. 
Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina 
förkunskaper och studietakt.  
Du kan alltså bli klar tidigare eller senare.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att få jobb. Utbildningarna sker i samarbete 
med företag och branschorganisationer.

023–584 00
kundservice@ya.se

ya.se

Yrkespaket inom bygg och anläggning


