VVS-montör
UTBILDNINGEN
Utbildningen anordnas av företaget AlphaCE och genomförs via
Kunskapscompaniet. VVS-utbildningen ger dig både teoretisk och
praktisk kunskap inom VVS-branschen. Efter utbildningen söker du anställning
som lärling i ett företag. Efter cirka två år som lärling avlägger du branschprov
för att bli branschcertifierad VVS-montör.
Branschprovet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din
förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. När du klarat provet får du ett
branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör.
Utöver de kurser du läser under utbildningen behöver du även ha godkända
betyg i Engelska 5, Matematik 1a,b eller c, Svenska1 /Svenska som andraspråk 1
för att få göra branschprovet.

YRKET
VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara anställda på
VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, sjukhus eller ha eget
företag. En VVS-montör installerar exempelvis olika slags värmepannor,
värmepumpar, värmeväxlare, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning.
Service och underhåll av VVS-anläggningar är ett arbetsområde som ökar när
anläggningarna blir mer avancerade och datoriserade.

ÖVRIGT

Om utbildningen

VVS-arbetet kan vara påfrestande för kroppen och innebära obekväma
arbetstider. Branschen rekommenderar att du har B-körkort eftersom det kan
vara svårt att få jobb som VVS-montör annars.
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 eller har tillfällig anställning bör
bifoga anställningsbevis.
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POÄNG

KURSKOD

Orienteringskurs
Praktisk Ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och materialplanering
CAD 1
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik1
VVS svets lödning rör
Värmeteknik 1
Injusteringsteknik
Sanitetsteknik 2
VVS gassvetsning rör
VVS-teknik
Värmeteknik 2
Gymnasiearbete
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Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00
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