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Kompletta utbildningar som leder till jobb

DET HÄR BEHÖVER DU VETA
Dessa utbildningar är kommunala vuxenutbildningar som bedrivs av
YrkesAkademin på uppdrag av Kalix kommun. Du som är folkbokförd
i Kalix kommun har möjlighet till fria bussresor vid studier på annan ort.
Mer information om pendlingsstöd på kalix.se

Hur ansöker jag?

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Kontakta vuxenutbildningen i Kalix
kommun för mer information och
ansökan. Se kontaktvägar på sista
sidan i denna folder.

Yrkesutbildning innehåller alltid
arbetsplatsförlagt lärande. Det är
obligatoriskt, bidrar till ditt lärande
samt ger dig bra förutsättningar att
skapa kontakt och att söka jobb.

Aktuella kursstarter
Se kommunens webbplats eller
ya.se/yrkesvux/norrbotten för aktuella
kursstarter.

Läs mer på ya.se/yrkesvux/norrbotten eller hör av dig till oss på
vuxnorrbotten@ya.se. Du hittar fler kontaktvägar på baksidan.

HÄR HITTAR DU OSS

Yrkesförare: Handelsvägen 19, Luleå

CNC och Svets: Furuhedsvägen 4, Kalix

FOTON: ENIRO.SE

Anläggningsförare: Anderstjärnsvägen 3, Kalix

Yrkesförare: lastbil,
lastbil+släp, buss
Fordon- och Transportprogrammet
Adress: Handelsvägen 19, Luleå
Ansökan: Ansökan sker till Kalix
kommun. Läs mer på sida 2.

ansöknings- och provavgifter
kopplade till YKB och körkortsbehörigheter.
Om utbildningen/yrket:

Utbildningens längd: Du läser
cirka 25 veckor på bussutbildningen,
cirka 30 veckor för lastbil och cirka
40 veckor för lastbil+släp.

Under denna utbildning får du
övningsköra med moderna fordon
och studera i lokaler anpassade
för vuxna.

Grundkrav: Svensk grundskola eller
motsvarande kunskaper. B-körkort.

Du får snabba resultat genom
vårt simulatorprogram som
kombineras med körning
i lastbil eller buss.

CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri. Du betalar för litteratur
och skyddskläder samt skor som
du behöver under utbildningen.
Du som elev bekostar även

Teori- och praktiklektioner sker
enligt schema. Individanpassning gör dina
studier flexibla.

Anläggningsförare
Bygg- och Anläggningsprogrammet

Adress: Anderstjärnsvägen 3, Kalix
Ansökan: Ansökan sker till Kalix
kommun. Läs mer på sida 2.
Utbildningens längd: Du läser
cirka ett år. Det kan bli kortare eller
längre, beroende på vilka
förkunskaper du har.
Grundkrav: Svensk grundskola
eller motsvarande kunskaper.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri. Du betalar för litteratur
och skyddskläder samt skor som
du behöver under utbildningen.

CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN.
Om utbildningen/yrket:
Anläggningsförare saknas i hela
Sverige. Efter avslutad utbildning,
med godkända betyg, har du
goda chanser till att få jobb direkt.
Många stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal
och inom entreprenadbranschen
finns många egenföretagare.
Efter genomförd 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.

CNC-operatör
Svetsare
Industriprogrammet
Adress: Furuhedsvägen 4, Kalix
Ansökan: Ansökan sker till Kalix
kommun. Läs mer på sida 2.
Utbildningens längd: Du läser
cirka ett år. Det kan bli kortare eller
längre, beroende på vilka
förkunskaper du har.
Grundkrav: Svensk grundskola
eller motsvarande kunskaper.
CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri. Du betalar för litteratur
och skyddskläder samt skor som
du behöver under utbildningen.

Om utbildningen/yrket:
Som CNC-operatör sköter du
datorstyrda maskiner för mekanisk
bearbetning och tillverkning. Efter
avslutad utbildning kommer du ha
kunskaper för att jobba som
verkstadsmekaniker eller
CNC-operatör i verkstadsoch/eller industriproduktion.
Som svetsare fogar du med hjälp
av olika metoder samman stål
och andra metaller. Efter genomförd utbildning kan du jobba
somt bland annat svetsare eller
licenssvetsare på olika material.

Vill du veta mer om våra
utbildningar i Kalix?
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att läsa mer på
ya.se/yrkesvux/norrbotten eller hör av dig till oss på
vuxnorrbotten@ya.se. Du kan även höra av dig hit:
vuxsyv@kalix.se
0923 - 650 00 (Kalix kommun)
023 - 584 00 (YrkesAkademins kundtjänst)
kalix.se/vuxenutbildning
Kalix Folkets Hus
Köpmangatan 25 Kalix

@yrkesakademinsverige

