Väktarutbildning

UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs via Kompetensutvecklingsinstitutet och för att
klara den behöver du studera 40 timmar i veckan. Utbildningen börjar
med några orienteringsveckor där du får mer berätta för din lärare om dina
mål och om du redan har kunskaper som kan vara relevanta. Kurser som
ingår kan du se på andra sidan. Praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ingår i utbildningen och för att få göra praktiken måste du bland
annat vara straffri, drogfri och inte ha några betalningsanmärkningar. Du
betalar själv för litteratur, skyddskläder och utdrag ut belastningsregistret
vilket innebär en kostnad på cirka 4000 kr. Utöver det tillkommer kostnad
för resor till och från praktikplatsen.

Om utbildningen
För att du ska få anställning som Väktare
behöver du ha nedanstående egenskaper och förmågor:
 Noggrann och punktlig
 God servicekänsla
 Stresstålig
 Flexibel
 Säkerhetstänk
 Psykiskt stabil
 Förmåga att samarbeta och samverka med andra
oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning

YRKET
Väktarens främsta uppgift är att förebygga och förhindra brand, brott och
olyckor. Detta gör väktaren genom att upptäcka, åtgärda och rapportera
brister och avvikelser. En väktare är anställd i ett auktoriserat bevakningsföretag. Bevakningsföretagets kunder kan vara företag, organisationer,
institutioner, myndigheter eller privatpersoner som har olika
säkerhetsbehov. Bevakningen kan därför ske på olika sätt med varierande
arbetsuppgifter. I bevakningsarbete ingår ofta nattarbete och för vissa
tjänster är det är förutsättning att du har körkort och kan jobba ensam
nattetid. Goda kunskaper i engelska och övriga språkkunskaper är
meriterande.

ÖVRIGT
Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett arbetslöshetsintyg från dem och bifoga i din webbansökan.
Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Längd: 71 veckor
Total poäng: 1550
Studietakt: Heltid
Startdatum: 5 mars 2018
Slutdatum: 12 juli 2019
Utbildningsanordnare
Kompetensutvecklings-nstitutet
Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna
Förkunskaper: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk, och grundläggande matematik

Ansökan öppnar: 3 januari 2018
Ansökan stänger: 24 januari 2018

Ansökan
gör du via
www.eskilstuna.se/komvux

Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng Kurskod

Orienteringskurs (ger ej betyg)
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

50
100

KGYORI1C
SVESVE01/
SVASVA01

Kommunikation
Vardagsolyckor
(Praktik ingår)
Rätten och samhället

100
100

PEDKOU0
BEVVAR0

100

JURRÄT0

Socialt arbete
(Praktik ingår)
Sociologi

200

SOCSOI0

100

SOISOO0

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0

Akut omhändertagande

100

BEVAKU0

Bevakning och säkerhet
(Praktik ingår)

300

BEVBEV0

Gymnasiearbete
Psykologi 1
Psykiatri 1

100
50
100

GYARBF
PSKPSY01
PSYPSY01

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information
om utbildningen ska du kontakta Kompetensutvecklingsinstitutet: eskilstuna@kui.se
Telefonnummer 016-15 54 30

