Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

TORNKRANFÖRARE

OM UTBILDNINGEN OCH YRKET:
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Arbetsplatsförlagt
lärande ingår, där får du en chans att dels skaffa värdefull
erfarenhet – men också knyta kontakter för framtiden!
Som tornkransförare arbetar du med att lasta, lossa och
hantera olika sorters gods på byggen. Tunga lyft innebär alltid
en säkerhetsrisk så arbetet ställer stora krav på dig som förare.
Det här är en rekryteringsutbildning som är tänkt att genomföras
tillsammans med rekryterande företag.

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN:
För att gå en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara arbetssökande
och inskriven på arbetsförmedlingen. Tillsammans med din handläggare
kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja utbildning.
Utbildningen finns i Göteborg, Norrköping, Stockholm och Örebro.
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INFO

om utbildningen

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DU...
UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Förberedande utbildning/ Test och kartläggning
– rikttid 1 vecka
Vi börjar med en bedömning av dina förkunskaper och
förutsättningar. Under denna vecka får du möjlighet att
stämma av om du har dels de fysiska förutsättningarna
som krävs för yrket såsom smidighet, och även kognitiva
förutsättningar som syn och höjdkänsla.
Kursinnehåll Yrkesutbildning– rikttid 18 veckor
När du efter Test- och kartläggning bedöms ha förutsättningar
att klara utbildningen och bli anställningsbara fortsätter vi med
övrigt innehåll i utbildningen.
Här kommer vi att utbilda dig inom bland annat följande:
• Bygghandlingar
• Byggmaskiner och verktyg
• Byggmaterial och yttre miljö
• Byggprocessen

• Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service
och underhåll
• Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion
och åtgärder
• Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör
• Ha kunskap om arbetsmetoder för säkra lyft
• Ha kunskap om varningsskyltar och varningssignaler vid
kranlyft
• Kunna bedöma risker med olika slags gods avseend material
och sammansättning
Utbildningsinnehållet följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
(BYN) förordning

FÖRKUNSKAPER OCH DINA EGENSKAPER
För att kunna gå denna utbildning behöver du bedömas som
lämplig i testmodulen, som det står mer om i spalten här till
vänster.

• Byggteknik och beräkningar

För att passa som tornkransförare bör du även ha de
här egenskaperna :

• Hälsa och säkerhet

• god koordination

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under
cirka 12 veckor. APL är en praktisk del av utbildningen där
du befinner dig på en riktig arbetsplats och kan få erfarenhet
samt knyta kontakter.

• stor ansvarskänsla
• god koncentrationsförmåga
• vara uppmärksam
• kunna arbeta på hög höjd

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

GÖTEBORG
Kristian Seger 023-586 38 - kristian.seger@ya.se

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

STOCKHOLM, NORRKÖPING, ÖREBRO
Edward Garabet 023-589 47- edward.garabet@ya.se

YA.SE

