Kommunal
Vuxenutbildning

Växjö

FASTIGHETSSKÖTARE

			INRIKTNING FASTIGHET OCH VVS

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

Utbildningen finns i Växjö, är kostnadsfri och CSNberättigad. Litteraturkostnad/skyddskläder cirka
1 000–1 500 kr totalt. Kostnader för resor mellan de
olika utbildningsplatserna kan tillkomma.

Svenska grund eller svenska som andraspråk grund
eller motsvarande.

181004

INFO

om utbildningen

KURSER
Gemensamma kurser:
Praktisk ellära������������������������������������������������ 100 p
Systemuppbyggnad���������������������������������������� 100 p
Värmelära ���������������������������������������������������� 100 p
Verktygs- och materiallära������������������������������ 100 p
Inriktning fastighet:
Elkraftteknik �������������������������������������������������� 100 p
Fastighetsförvaltning�������������������������������������� 100 p
Fastighetsservice - Byggnad���������������������������� 100 p
Inriktning VVS:
Entreprenadteknik������������������������������������������ 100 p
Sanitetsteknik ������������������������������������������������ 100 p
Värmeteknik 1������������������������������������������������ 100 p
Totalt

1 000 p

ÄMNE - FASTIGHETSSKÖTARE
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. Det gäller att både ha tålamod och
att vara diplomatisk.
Ena dagen skottar du snö, nästa dag byter du ut en spis,
sedan besiktas en lägenhet. För att du ska trivas med ditt
yrkesval och passa i den här branschen ska du bland annat vara flexibel och förtroendeingivande, kunna ta egna
initiativ och vara en positiv person.

INFORMATION
Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Kristian Seger Tel: 023-586 38
E-post: vuxvaxjo@ya.se
För antagning kontakta Växjölöftet Vuxenutbildning,
studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen ger kunskaper om bl.a. byggnader, tekniska
anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll
och arbete i närhet med kunder och boende. I jobbet
ingår även enklare budgetansvar, så det är bra om du
kan hantera Word och Excel för den administrativa delen.
Utbildningen är för dig som är serviceintresserad och
lösningsorienterad.

ANSÖKAN OCH KURSSTART
Vi är en del av Växjölöftet vuxenutbildning. Kontakta din
lokala vuxenutbildning för att göra en ansökan.

Kontaktcenter: 0470-410 00
E-post: studievagledning@vaxjo.se

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

