Komvux yrkesutbildning:
Anläggningsförare grävmaskin/hjullastare

UTBILDNINGEN
Anläggningsförare är samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner såsom grävmaskiner och hjullastare.
Kurserna genomförs enligt skolverkets kurser och betygsmål samt
även branschens (BYN och TYA) utbildningsplaner. Teoretisk undervisning blandas med praktiska simulatorövningar och körning med
riktiga maskiner. Betyg utfärdas enligt kursplaner och uppnådda mål.
Arbetsplatslärande, APL, ingår som obligatorisk del. Du får praktisk
utbildning hos arbetsgivare vilket även ger bra chans till jobb direkt
efter avslutad utbildning.
ATT ARBETA SOM ANLÄGGNINGSFÖRARE

Anläggningsförare saknas i hela Sverige. Efter avslutad utbildning,
med godkända betyg, har du goda chanser till att få jobb direkt.
Utbildningen behövs för att ge en bred och gedigen anställningsbarhet. Många stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal. Inom entreprenadbranschen finns många egenföretagare.
Medelåldern är hög – det behövs nya maskinförare!
Överallt där det byggs behövs olika typer av anläggningsmaskiner.
Utbildningen kan ge kompetens inom olika maskintyper.
För att passa som anläggningsförare ska du vara noggrann, målinriktad och uthållig, vara beredd att pendla till jobbet.
VIKTIGT ATT VETA
Arbetskläder är obligatoriskt. Paket för 1 100,- kan erbjudas.
Innan du går ut på APL (praktik) måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. För mer information och blanketter för detta gå in på
www.polisen.se

ÖVRIGT
Du som är inskriven hos arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett intyg från dem och bifoga i din webbansökan. Du som
riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.
Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Om utbildningen
Längd: ca 50 veckor
Total poäng: 1 350
Studietakt: Heltid/deltid
Startdatum: 18/2 –19
Slutdatum: ca 17/1—20
Utbildningsanordnare:
YrkesAkademin
Förkunskaper
- Grundskolekompetens el dyl
- Svenska grund eller svenska som
andraspråk grund e dyl
- B-körkort
Ansökan öppnar: 12/12 –18
Ansökan stänger: 2/1 –19
Ansökan gör du via
www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: YAvux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Kurskod

Poäng

Orienteringskurs

50

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare process

100

Anläggningsförare ledningsbyggnad

200

Anläggningsförare vägbyggnad

100

Gymnasiearbete

100

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information
om utbildningen ska du kontakta utbildningen.
mail: vuxeskilstuna@ya.se. Telefon: YA kundservice 023—584 00.
Telefonnummer kommunen: 016-15 54 30

Välkommen att studera på Komvux!

