
Anläggningsförare
Utbilda dig till anläggningsmaskinförare och lär dig köra och underhålla
anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare. Utbildningen ges i
samarbete med Maskinentreprenörernas skola, ME-skolan. Du lär dig att bygga
vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vatten-
och avloppsledningar. Du arbetar med laser och GPS-utrustning för höjdmätning
och positionering. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning
samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Ett genomgående tema under
hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du gör olika
arbetsmoment.

Vi använder oss av moderna maskiner där du tillbringar en stor del av studietiden.
Du får jobba med den senaste tekniken och en variation av maskintyper. Det ger dig
en god förberedelse för yrkeslivet. I utbildningen ingår 12-16 veckors APL
(Arbetsförlagt lärande) hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen och
möjlighet att knyta viktiga kontakter. På din APL har du en handledare på företaget
som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin
erfarenhet, råd och tips. Under APL-perioderna följer du arbetsplatsens tider.
 
Arbetsmarknad
Efterfrågan på utbildade maskinförare är stor. Efter godkänd utbildning och praktik
har du de grundläggande kunskaper som krävs och som ger dig behörighet att
arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen. Efter grundutbildningen kan du
direkt ta anställning hos ett företag, som kan vara en lärlingsanställning, beroende
på vilket krav som finns på just det företaget.

Utbildningens innehåll

Anläggningsmaskinförare 1, 200 p Anläggningsmaskinförare 3, 200 p

Anläggningsförare - process, 100 p Anläggning - vägbyggnad, 100 p

Anläggningsmaskinförare 2, 200 p Anläggningsmaskinförare 4, 200 p

Anläggning – ledningsbyggnad, 200 p

Förkunskaper
Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller
motsvarande. B-körkort.
 
 
Se mer information på nästa sida.



Sök!
Kurslängd: 30 veckor
Praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL): 12-16 veckor
Antal poäng: 1200 poäng
Kostnader och utrustning:  Deltagaren står för skyddskläder och skyddsskor
 
Kursstart: Utbildningen har två starter under hösten 2020. Den 31 augusti
samt 28 september. Kursinnehållet är detsamma och kurstiden 30 veckor.
Det är endast den första starten som är sökbar i detta läget.
 
Ansökan: Sista ansökningsdag är 5 juni. Du söker via
vuxenutbildningen.uppsala.se. Välj utbildnings- och jobbcenter i Jälla under
Skola.
 
Önskar du ansöka till utbildningen med start den 28 september ser vi gärna
att du mailar intresse om det så snart som möjligt till rektor Anders
Bergström på anders.bergstrom@uppsala.se så planerar vi för det.

Utbildningsanordnare
Utbildnings- och jobbcenters
vuxenutbildning
 
Kontaktperson: Anders Bergström
Telefon: 018-727 22 26
E-post: anders.bergstrom@uppsala.se
utbildningochjobb.uppsala.se

Studievägledning
Utbildnings- och jobbcenter
 

Telefon: 018-727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se
Besöksadress: Kungsgatan 85
utbildningochjobb.uppsala.se


