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Anläggningsförare – Grävmaskin/
Hjullastare
Utbildningsbeskrivning
Anläggningsförare saknas både i Östergötland och i övriga Sverige. Efter avslutad
utbildning, med godkända betyg, har du goda chanser att få jobb direkt.
Utbildningen behövs för att ge en bred och gedigen anställningsbarhet. Många
stora entreprenadföretag behöver rekrytera personal. Inom entreprenadbranschen
finns många egenföretagare. Medelåldern i branschen är hög, det behövs nya
maskinförare.

Anläggningsförare – inte bara ett yrke!
Överallt där det byggs behövs olika typer av entreprenadmaskiner. För vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten, diken, kabelgrävning och andra byggen där det behövs skickliga anläggningsförare.
Utbildningen kan ge kompetens inom olika maskintyper.
Bra egenskaper att ha för arbetet:
Noggrann – omsorgsfull - kunna planera och organisera - Målinriktad och uthållig - I bra fysisk form
och ha god koordination - Bra på att samarbeta - Tycka om att arbeta ensam – flyttbar och flexibel,
anläggningsförare veckopendlar ibland till jobbet.
Grundkrav för att bli antagen till utbildningen:
• Grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk och matematik
Utbildningens längd:
Utbildningen är ca 50 veckor, beroende på dina förkunskaper. Yrkesutbildningen innehåller APL (Arbetsplatslärande) som är en obligatorisk del i utbildningen och ger dig bra förutsättningar att skapa
kontakter. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan
utifrån dina förkunskaper och studietakt. Du kan alltså bli klar tidigare än slutdatum.
Efter utbildningen:
Efter yrkespaketet följer färdigutbildning som du får på ett företag inom branschen med lärlingslön
enligt gällande avtal.

Kostnader:
Utbildningen kostnadsfri. Kurslitteratur är delvis digital, men litteratur som du behåller betalar du, ca
500 kr. Arbetskläder och skor (enligt lag) bekostar du själv, ca 1500. Vi tillhandahåller till bra paketpris.
CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det får du själv ansöka om.

Kurser som ingår i det nationella yrkespaketet Anläggningsförare, 1200 p:
Anläggningsförare – process
Anläggningsförare 1			
Anläggningsförare 2		
Anläggningsförare 3		
Anläggningsförare 4		
Anläggning – ledningsbyggnad
Anläggning – vägbyggnad
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Övrigt
Att tänka på:
Det är bra om du har Svenskt B-körkort eller motsvarande (krävs ofta vid anställning).
Engelska är ett språk som ofta används på byggplatser och det underlättar om du har kunskaper i
språket.

Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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