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ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE

Kombinationen av bostadsbrist samt stora
infrastruktursatsningar i Sverige gör att
anläggningsmaskinförare behövs i hela
landet. Inom branschen är det vanligt att
jobba som egen företagare, men även de
stora entreprenadföretagen söker personal.
Medelåldern är relativt hög, vilket gör att
behovet på fler anläggningsmaskinförare ökar
varje år.
I utbildningen ingår gräv- och lastmaskin som
standard.
Egenskaper som gör att du passar för yrket:
• Noggrann och omsorgsfull
• Kunna planera och organisera
• Målinriktad och uthållig
• I bra fysik och ha god koordination
• Bra på att samarbeta
• Tycka om att arbeta ensam
• Flyttbar och flexibel – maskinförare
veckopendlar ofta till jobben.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN
Individuell utbildningsplan.
Utbildningen är både praktisk
och teoretisk och sker under
40 timmar per vecka.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar
att få jobb.
Se Yrkeskompassen på
arbetsformedlingen.se.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
sker på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.

FÖRKUNSKAPER
Körkortsbehörighet B.
Branschrekommendation:
Goda kunskaper i svenska
språket.

BYGG OCH ANLÄGGNING

Anläggningsmaskinförare
Är ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner. Här ingår bland annat olika typer
av grävmaskiner och hjullastare (lastmaskin). Utbildningen genomförs enligt BYN/TYA:s utbildningsplaner
samt följer det som regionala yrkeskommittéer och branschen kräver. Vår personal är vana att arbeta med
vuxna och har en stor erfarenhet av yrket som de undervisar i. Yrkesutbildningen innehåller både teoretiska
och praktiska avsnitt som varvas under hela utbildningstiden. Innehållet motsvarar Skolverkets kursplaner.

Moduler
•
•
•
•
•
•
•
•

Test och bedömning (förberedande)
Anläggningsförare process
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4
Anläggning - ledningsbyggnad
Anläggning - vägbyggnad

Certifiering
Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg på den anläggningsmaskin du är utbildad
för. Efter 30 månaders (alternativt 4200 timmar) yrkeserfarenhet har du möjlighet att ta ut ditt yrkesbevis.
Utbildningsintyget och Yrkesbeviset utfärdas av BYN/TYA (Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd
samt Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Möjlighet till arbete
Förutsättningar till arbete som anläggningsmaskinförare ser bra ut. För mer information: se Yrkeskompassen
på Arbetsförmedlingen, sök på Anläggningsmaskinförare.

Studieform
Lektionsundervisning både teoretisk och praktisk i Yrkesakademins lokaler, 40 timmar i veckan. I kursen
ingår det praktik ute hos företag. Utbildningen är ca 30 veckor lång.

Orter
Utbildningen finns på följande orter:
Luleå, Umeå, Sundsvall, Enköping, Stockholm, Nyköping, Linköping samt Kristianstad(Höör).
Har du frågor kring någon specifik ort? Kontakta vår kundservice på telefon 023-584 00, eller mejla oss
på kundservice@ya.se

MER INFORMATION
Kontakta din Arbetsförmedling för att få
veta mer om utbildningen är tillgänglig för
dig.

KUNDSERVICE
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se

