Sprinklermontör
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket
En sprinklermontör arbetar med att montera
och installera sprinklerrör och system samt utför service, reparation och underhåll på befintliga sprinkleranläggningar. Det är viktigt att
kunna arbeta säkert och ergonomiskt. Oftast
arbetar man med vattensprinkler men kan även
vara andra system. Arbetsplatsen kan vara runt
om i hela Sverige så en sprinklermontör bör
vara beredd på att resa i tjänsten. Arbetsplatsen kan vara i allt ifrån stora industrier, logistikcentraler, skolor och sjukhus till andra offentliga
lokaler eller i olika typer av boende miljöer. Det
är viktigt att ha material och verktygskännedom
och att kunna läsa ritningar med tillhörande
handlingar samt ha kunskap om lagar och bestämmelser inom området.
Mål
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper
som krävs för att få anställning som sprinklermontör

Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.
Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Sprinklerteknik,
Verktygs- och material hantering, Entreprenadteknik, samt VVS gassvetsning rör. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar
beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.
Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.
Övrigt
Körkort (B) är en fördel.
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.
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Kursutbud
Innehåll
500 poäng
Sprinklerteknik 1

100 poäng

Entreprenadteknik

100 poäng

Sprinklerteknik 2

100 poäng

VVS gassvetsning rör

100 poäng

Verktygs- och
materialhantering,

100 poäng
Länk till utbildaren
https://movant.se/utbildningar-komvux/

Ansökan
Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida
www.kristianstad.se/vlc
För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på
VLC, Väglednings- och lärcentrum.
Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun
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