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”En ventilationsmontör installerar ventilationssystem och skapar på
så vis ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.
Jobbet består bland annat av att montera kanaler, fläktar och
aggregat. Ventilation är ett område där utvecklingen går fort framåt och
möjligheterna för att specialisera sig, bredda sig och vidareutveckla sig
är mycket stora. Ventilationssystem är numera mer tekniska och
omfattar allt från estetisk utformning till brandskydd.
Jobbet är fritt, omväxlande och socialt. Det är inte ett
stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj.
Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får
träffa massor med människor och samarbeta med olika yrkesgrupper
under en omväxlande arbetsvecka.
Det råder i princip alltid brist på montörer inom ventilation, vilket
innebär att utbildade ventilationsmontörer har mycket goda chanser att
få ett bra jobb.” (källa:svenskventilation.se)
Minst 70 % av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Där
lär du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare som noga
följer upp din kunskapsutveckling. Vissa praktiska och teoretiska
moment genomförs på skola/verkstad med lärarledd undervisning.
Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för
att bli anställningsbar.
Omfattning: Heltidsstudier
Studietid: 32 veckor
Kursstart: 180514.
NY Informationsträff: onsdag 9/5 kl.14.00. Lokal: Arbetsförmedlingen
Ronneby. Anmäl deltagande till karolina.fastrup@arbetsformedlingen.se
senast 7/5.
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina
förutsättningar att klara utbildningen.
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN. Om du saknar
grundskola och gymnasiekompetens finns möjlighet till högre bidrag.
Läs mer på www.csn.se
Mer information om utbildningen hittar du på baksidan.
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ANSÖKAN
Vi vill ha in en ansökan med
eventuella betygskopior och ett
personligt brev där du berättar
om dina arbetslivserfarenheter
och varför du vill gå
utbildningen.
Ansökningsblankett finns på:

https://www.ronneby.se/downl
oad/18.7c4fdfa115f5ed88fb1df7d
7/1510240935902/Ans%C3%B6k
an.pdf
Obs! Vi vill ha din ansökan i
pappersformat d.v.s. inte digitalt.

Sista ansökningsdag
180514 (förlängd)
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