Vill du jobba
med fastighetsskötsel
eller
VVS?

Gillar du att arbeta fysiskt? Vill du
utbilda dig i en bransch där det alltid
finns jobb för yrkeskunniga?
Fastighetstekniker eller VVS-montör
– vad passar dig bäst?

Grundutbildning 400 poäng
•
•
•
•

Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och materialhantering

Välj ditt yrkespaket för att
få komplett utbildning till det
specialyrke som passar dig bäst:

VVS-montör 700 poäng (Totalt 1100 poäng)
•
•
•
•
•
•

Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 1
Värmeteknik1
Sanitetsteknik 2
Värmeteknik 2
VVS Teknik

Fastighetstekniker 800 poäng (Totalt 1200 poäng)
•
•
•
•
•
•
•
•

Elkraftteknik
Fastighetsförvaltning
Fastighetsservice – byggnader
Fastighetsservice – VVS
Fastighetsservice – Ytor
Fastighetsservice – Elarbeten
Fastighetsautomation 1
Informationsteknik i fastighetsförvaltning

Vägen till
ditt nya jobb
När du har utbildat dig inom fastighetsskötsel eller
VVS har du mycket goda chanser att få jobb.
VVS -MONTÖR
Som VVS-montör, eller rörmokare som de också kallas, arbetar du med att montera rör och
system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Du kan arbeta i bostäder,
på sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader. Du lär dig att jobba med både traditionellt
hantverk med också med ny teknik. Du ska kunna läsa riktningar och tänka kreativt.
FASTIGHETSTEKNIKER
En fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Exempel på arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:
• Ansvara för värme- och ventilationssystem
• Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar
• Fläktar och annan teknisk utrustning
LÄR DIG JOBBET PÅ EN RIKTIG ARBETSPLATS
Efter avslutade kurser i yrkespaketet gör du färdigt din utbildning på ett företag inom
branschen. Här får du prova på yrket på riktigt – samtidigt som du får värdefulla kontakter
som gör det lättare för dig att få jobb.

Läs mer på ya.se

Yrkespaket inom fastighet och VVS
YRKESPAKETENS LÄNGD

Ca 50 veckor, men utbildningstiden är mycket individuell.
Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina
förkunskaper och studietakt.
Du kan alltså bli klar tidigare eller senare.

MÖJLIGHETER

Goda förutsättningar att få jobb. Utbildningarna sker i samarbete
med företag och branschorganisationer.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri.
Arbetskläder (enligt lag) och skor samt kurslitteratur bekostar du själv.
Du kan ansöka om studiemedel via CSN då utbildningen är
studiemedelsberättigad.
Pris för arbetskläder ca 1 500 kronor.
Pris för kurslitteratur är ca 500 kronor.

FÖRKUNSKAPER

Grundskolekompetens eller likvärdigt.
Grundläggande nivå i svenska/svenska som andra språk
samt Matematik.
B-körkort är en fördel och ibland ett krav vid anställning.

ANSÖKAN

Ansökan görs via den kommun där du är skriven. Länkar och
kontaktuppgifter hittar du på kunskapscentrumnordost.se
Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen – prata med din
arbetsförmedlare så får du hjälp.

023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se

