Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

2016-06-21

Anläggningsmaskinförare
Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Omfattning

42 veckor, heltid.

Ansökningsdatum

Öppnar: 3 augusti 2016

Antal platser:

12

Kursstart

3 oktober 2016

Förkunskaper

Godkänt i grundläggande svenska som andraspråk/svenska eller
motsvarande kunskaper samt svenskt B-körkort.

Utbildningens mål

Utbildningen ska syfta till att eleven utvecklar förmåga att arbeta
med och framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra
service och underhåll på dessa.

Utbildningens
upplägg

Stänger: 28 augusti 2016

Anläggningsmaskinförare är ett samlingsnamn för alla som
arbetar med jordförflyttande maskiner. Här ingår bland annat olika
typer av grävmaskiner och hjullastare (lastmaskin).
Yrkesutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska
moment, teori och praktik genomförs i Eskilstuna. Utbildningen
syftar att ge
• kunskaper om hur modern navigationsutrustning används
• utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom
yrkesområdet
• utvecklar kunskaper om hur man söker information om aktuella
regelverk
• utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet
• utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling
• utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom
bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt
till attityder och värderingar på arbetsplatsen.
• utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl
arbetskamrater som kunder
• utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet
samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet
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Kursinnehåll

2016-06-21

Utbildningen inleds med 2 veckors orienteringskurs om 50 poäng
Kurs

Kurskod

Bygg och anläggning 2
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4
Gymnasiearbete

BYGBYG02
200 p
ANAANA01
200 p
ANAANA02
200 p
ANAANA03
200 p
ANAANA04
200 p
GYARBE______ 100 p
Totalt 1150 poäng

Poäng

Du får betyg i 1100 poäng
Övrigt

Litteratur och skyddskläder kostar ca 1 000–1 500 kr totalt.
Kostnader för resor till Hallstahammar tillkommer.
Certifiering: Efter genomförd godkänd utbildning utfärdas ett
utbildningsintyg och efter 30 månaders yrkeserfarenhet byts
utbildningsintyget ut till ett yrkesbevis. Utbildningsintyget och
Yrkesbeviset utfärdas av TYA (Transportfackens Yrkes- &
Arbetsmiljönämnd).

Ansökan

Sök senast 28 augusti 2016 via Webbansökan på Komvux
hemsida. I ansökan ska du ladda upp kopia på ditt körkort (både
fram- och baksida) samt kopior på dina tidigare betyg. Du som är
inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg
från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan (ladda upp på
din webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös/har tillfällig
anställning bör bifoga anställningsbevis.

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på tele: 0771-27 60 00.

Information

www.eskilstuna.se/komvux
eller besök Vuxenutbildningen på Kungsgatan 13
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Utbildningsanordnare

Komvux Eskilstuna
Utbildningen genomförs i sammarbete med Yrkesakademin.
Kontaktperson Yrkesakademin: Mikael Scandola
telefon 023-58927
mikael.scandola@ya.se
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