Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

MÄTNINGSTEKNIKER

OM UTBILDNINGEN OCH YRKET:
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Arbetsplatsförlagt
lärande på åtta veckor ingår. Som en framtida mätningstekniker
bör du bland annat ha datorvana, vara bra på att samarbeta
och ha ett engagemang för att lära dig yrket.
Utbildningen ger kunskaper om bland annat byggteknik, mätningsarbeten och vägprojektering. Som en utbildad mätningstekniker
behövs du vid broar, vägbyggnad, husutsättning med mera.

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.
Grundkrav är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. 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 2 veckor
Bedömning av att dina förkunskaper och förutsättningar
räcker för att klara utbildningen. Test i svenska, matematik,
data med mera.
Basmodul – rikttid 2 veckor
Deltagare som efter Test- och kartläggning bedöms ha
förutsättningar att klara utbildningen och bli anställningsbara
förbereds för den fortsatta yrkesutbildningen genom introduktion i matematik, data, studieteknik, gruppsykologi och andra
för utbildningen relevanta grundkunskaper.
Grundutbildning – rikttid 23 veckor
Utbildningen ska leda till att du får följande egenskaper:
• Kunna skapa utsättningsdata från ritningar och genomföra grundläggande inmätning och utsättning.
• Kunna medverka vid vägprojektering, utsättningsmässigt
samt beräkningsmässigt.
• Ha grundläggande kunskaper inom byggnadsmateriallära
och byggteknik för såväl nybyggnad som fastighetsvärderingar.
• Kunna utföra mätningsarbeten vid större kommunala exploateringsområden. Kunna förstå byggprocessens alla faser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – rikttid 8 veckor
APL är en praktisk del av utbildningen där du befinner dig
på en riktig arbetsplats och kan få erfarenhet samt knyta
kontakter.

MÄTNINGSTEKNIKER BEHÖVS!
Som utbildad mätningstekniker behövs du vid broar, VA,
byggverksamhet, vägbyggnad, kartor och fastigheter,
husutsättning med mera.

FÖRKUNSKAPER OCH DINA EGENSKAPER
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Grunden
läggs med matematik, data, geodesi och byggteknik.
För att klara utbildningen bör du ha förkunskaper
motsvarande gymnasiets matematik B.
För att passa som Mätningstekniker ska du:
• Ha ett engagemang för att lära dig yrket
• Ha klarat gymnasiets matematik till nivå B/2/C
• Ha datorvana
• Kunna arbeta på hög höjd
• Ha god fysik för att arbeta ute och bära utrustning

• Kunna förstå och omsätta bygg och anläggnings AMA
i praktiken.

• Kunna läsa, skriva och tala god svenska

• Kunna arbeta i programvaror och GPS (ex Geo Professional och GEO PAD) som används av mätningstekniker.

• Kunna planera och organisera

• Vara bra på att samarbeta
• Kunna tillgodogöra dig engelsk text

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

GÖTEBORG
Catarina Caiberth: 072-204 09 15 - catarina.caiberth@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

STOCKHOLM
Pernilla Blomkvist: 023-584 03 - pernilla.blomkvist@ya.se

YA.SE

