Fastighetsskötare
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på heltid av AlphaCE men via Kunskapscompaniet. För
att klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Schema får du av
lärarna om du blir antagen. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där
du får veta mer om utbildningens upplägg och yrket. Utbildningen syftar till att
ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett serviceinriktat, säkert,
kvalitets- och miljömedvetet sätt arbeta som fastighetsskötare samt stimulera till
fortsatt lärande.

YRKET
Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att
vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en
fastighetsskötare . Fastighetsskötare kan vara anställda av fastighetsbolag,
bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.
Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer traditionella
sysslor som trappstädning och mindre reparationer, men det är ofta en fördel att
ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik.
I fastighetsskötarens jobb kan användning av verktyg och maskiner ingå, till
exempel gräsklippare eller traktorer.

Längd: 42 veckor

ÖVRIGT

Studietakt: Heltid

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL , arbetsplatsförlagt lärande (praktik).
Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider. Du som är inskriven på
Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning 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.
KURSER
Orienteringskurs

Om utbildningen

POÄNG
50

KURSKOD
KGYORI1C (ger ej betyg)

Startdatum: 11 september 2017
Slutdatum: 29 juni 2018
Plats: Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1 Eskilstuna
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk, grundläggande
matematik

Ansökan

Värmelära

100

SYSVÄM0

Verktygs– och materialhantering

100

VEKVEK0

Informationsteknik i fastighets-

100

FAFINF0

Fastighetsservice - elarbeten

100

FASFAH0

Fastighetsförvaltning

100

FAFFAS0

Ansökan öppnar: 21 juni
Ansökan stänger: 9 augusti

Fastighetsservice - byggnader

100

FASFAS0

Kontakta Komvux

Fastighetsservice - ytor

100

FASFAV0

Fastighetskommunikation

100

FAFFAT0

Fastighetsservice - VVS

100

FASFAE0

Skötsel av utemiljöer

100

SKÖSKÖ0

Gymnasiearbete

100

GYARVF

TOTALT

1150 poäng

Du gör ansökan via Komvux
hemsida: www.eskilstuna.se/komvux

förvaltning

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

Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se
Komvux hemsida
www.eskilstuna.se/komvux

