Industri Bas
med språkstöd
Yrkesvux

1100 POÄNG
52 VECKOR
START april 2019
LANDSKRONA

Ansök redan idag!
Skanna vår QR-kod och läs mer på
www.familjenhelsingborg.se/vuxenutbildning

Industri Bas med språkstöd
Utbildningen Industri Bas med språkstöd syftar till att ge
dig baskunskaper för enklare arbete inom det industritekniska området. Efter genomförd basutbildning kan
du antingen gå direkt ut i arbete eller ha möjlighet att
vidareutbilda dig inom CNC, Underhåll eller Svets. Inom
området CNC arbetar man med att sköta datorstyrda
maskiner för mekanisk barbetning och tillverkning av detaljer. Inom området Underhåll arbetar man med service
och reperationer inom tillverkande industri och ansvarar
för att underhålla maskiner och utrustning.

Kurser Industri Bas
KGYORI11C
Orienteringskurs: introduktion.... 200
KGYORI11F
Orienteringskurs: yrkessvenska.. 200
INUINU01
Industritekniska processer 1...... 100
DRIAVH01
Avhjälpande underhåll 1............. 100
PRDPRO01
Produktionskunskap 1............... 100
MÄIMÄN01
Människan i industrin 1.............. 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1............. 100
SAASVT0
Svets grund............................... 100
AUOALL0
Allmän automationsteknik.......... 100
Totalt antal poäng.............................. 1100
Inriktningar
CNC.................................................................... 700
Underhåll............................................................. 600
Svets................................................................... 500

Inom området Svets arbetar man med olika svetsmetoder för att reparera, tillverka och montera produkter och
konstruktioner av stål och metall. Utbildningen som varvar
teori med praktiska moment vänder sig till dig som har
behov av språkstöd för att klara utbildningen. Du ordnar
själv arbetskor med stålhätta och arbetskläder som krävs
på skolan. Just nu ser framtiden ljus ut för dig som vill
satsa på denna utbildning då industrin är i stort behov av
kompetenta medarbetare!

Arbetsplatsförlagd tid
Det ingår 4-8 veckors praktik i utbildningen.
Förkunskaper
Du är kvinna eller man med utländsk bakgrund och
som är klar med SFI kurs C.
Informationsmöte
Information om utbildningen sker på Verkstadsskolan
på Varvsudden, Dockgatan 30, Landskrona onsdagen
den 3/4 kl. 14.00. Anmälan skickas till Martin på
martin.moberg@landskrona.se.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter
ansökningstidens utgång.
Du söker till utbildningen via en webbansökan:
open24.ist-asp.com/landskrona/vux/Vux/Start

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

29 april 2019
52 veckor
12 april 2019

Utbildningsort
Landskrona

Till din ansökan bifogar du tidigare betygshandlingar.
Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning
kontaktar du Vuxenutbildningen, Borgmästargatan
16, Landskrona. Om du är folkbokförd i en annan
kommun och behöver vägledning ska du kontakta
Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ellinor Pettersson, Studie- och yrkesvägledare
E-post: ellinor.pettersson@landskrona.se
Telefon: 0418-473334
Webbsida: www.landskrona.se/vux/

