Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

ISOLERINGSMONTÖR
Utbilda dig till
isoleringsmontör
– Ger dig både de praktiska och teoretiska
kunskaperna du behöver.
Som isoleringsmontör kan du jobba som
isoleringsplåtslagare eller VVS-isolerare.
Båda inriktningarna leder till en kvalificerad
hantverksyrkesroll som är efterfrågad inom
byggbranschen.

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 15 dagar
ID: 118785
Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar, där
deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av sina förutsättningar för yrket.
Orientering/basutbildning - rikttid 40 dagar
ID: 118786
Orientering/basutbildning är aktuell för deltagare som har
intresse för yrket men det bedöms att deltagaren behöver lite
längre tid att förberedas för den yrkesinriktade utbildningen.
Grundutbildning – rikttid 36 veckor
(inklusive APL)		
ID: 118824
Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att få
arbete inom yrkesområdet som isoleringsmontör.

En yrkeskompetens som
efterfrågas i flera
branscher
Som isoleringsmontör arbetar du på industriarbetsplatser med att isolera och
plåtbekläda pannor, behållare och rörledningar med mera.
Mycket av arbetet består av att göra större beräkningar och plåtutbredningar.
Detta kvalificerade hantverksyrke kräver goda kunskaper både teoretiskt och
praktiskt. Det kommer vi att lära dig på utbildningen!
Du kan också arbeta med t ex att isolera kall- och varmrör samt
ventilationskanaler i kontorsbyggnader, industrier, sjukhus och bostäder eller andra
byggnader.
Byggbranschen söker alltid kompetent personal.

Utbildningstiden är individuell utifrån deltagarens förutsättningar
och planering av vilka utbildningsmoduler som krävs för att nå
utbildningsmålet.
Av dessa 36 veckor består 6-8 av yrkespraktik på ett
isoleringsföretag. Efter de 36 veckorna får du gå som lärling i ett
isoleringsföretag i cirka 1 år för att sen avlägga ett branschprov.

KONTAKTUPPGIFTER GÄVLE Clas Vallin, 023-586 05
E-post: clas.vallin@ya.se Adress: Forskarvägen 15, 80423 Gävle
YrkesAkademin finns i hela landet. Huvudkontoret i Falun: Box 127,
791 23 Falun. Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

WWW.YA.SE

