Kommunal
Vuxenutbildning

Sundsvall

VÄG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETARE

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många olika
arbetsuppgifter som väg- och anläggningsarbetare.
Gillar du omväxling och trivs med att jobba utomhus?
Då är väg- och anläggningsarbetare ett bra yrkesval!
Det är brist på väg- och anläggningsarbetare. Efter
utbildningen har du goda chanser att direkt få jobb!

FÖRKUNSKAPER OCH ANTAGNINGSKRAV
Svenska grund eller svenska som andraspråk grund
eller motsvarande samt B-körkort.
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INFO

om utbildningen

KURSER
Anläggningsprocessen������������������������������������ 200 p
Anläggning 1 ���������������������������������������������� 100 p
Anläggning 2������������������������������������������������ 200 p
Anläggning stensättning �������������������������������� 100 p
Anläggning ledningsbyggnad ������������������������ 200 p
Anläggning vägbyggnad�������������������������������� 100 p
Anläggning gröna ytor ���������������������������������� 200 p
Totalt��������������������������������������������������������� 1 100 p

INFORMATION OM YRKET
Som väg- och anläggningsarbetare får du ett yrke med
mycket goda framtidsutsikter. Du behövs vid byggen av
vägar och broar, ledningar för fjärrvärme och vatten och
när det ska läggas nya spår för tåg.

YRKESBEVIS - INTYG
Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg
enligt BYN/TYA. Du söker nu jobb som lärling. När du kommit
upp i 6 800 timmar får du ditt yrkesbevis.

STUDIEFORM
Lektionsundervisning både teoretisk och praktisk i Yrkesakademins lokaler Utbildningen sker vid Njurunda
Motorstadion på Tallstugevägen 10, Kvissleby. (14 km
utanför Sundsvall). I kursen ingår det praktik ute hos företag.

DINA KOSTNADER
Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du söker
själv på csn.se. Litteraturen ingår i utbildningen och är
kostnadsfri för dig. Skyddskläder är lag, du måste ha
godkända kläder. Vi kan erbjuda dig att köpa ett komplett
klädpaket inkl skyddsskor för ca 1 700 kr.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Schaktning, rörläggning och asfaltsläggning är exempel på
vanliga arbeten vid vägbyggen. Du kan välja att specialisera
dig och jobba enbart med underhåll av ledningsnät under
gator och vägar eller nyläggning av asfalt, anläggning av
utemiljöer som gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Du ansöker online via
vuxenutbildning.org/kurs/vag-och-anlaggningsarbetare/
Du måste vara skriven i Sundsvall kommun för att ansöka.
Om du är skriven i en annan kommun ska du kontakta din
lokala vuxenutbildning för att göra en ansökan.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Hans Källström
Tel: 023-585 92
E-post: vuxsundsvall@ya.se

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

YA.SE

