Utbilda dig till verkstadstekniker
Till dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill öka dina chanser på
arbetsmarknaden - sök utbildning som verkstadstekniker på CVL Sandviken.
Utbildningen drivs i nära samarbete med näringslivet och du får därför aktuella kunskaper
som är direkt anpassade till företagens önskemål och krav.

Utbildningens innehåll









Du får kunskaper inom ritnings-läsning, mätteknik, material och verktygskunskap
Du går hela vägen från grunder i manuell skärande bearbetning i svarvning och
fräsning till bearbetning i 2- till 5-axliga CNC-maskiner med stöd av CAD- och CAMprogrammering
Du utbildar dig i robotteknik
Du får följa hela produktionskedjan med planering, ekonomi, kvalitet och miljö
Du får också kunskap om arbetsmiljö och standarder
Du har möjlighet att certifiera dig för CNC-teknik (Grönt certifikat)
Du får göra praktik (APL – Arbetsplatsförlagt lärande) på ett företag

Utbildningen ger dig kompetens för att få anställning som
CNC Operatör, industriarbete inom stålindustrin och verkstadsindustrin
Utbildningen ger dig även möjligheten att söka vidare till en yrkeshögskoleutbildning.

(För kursplan samt kontaktuppgifter se baksida…)

När du läser till verkstadstekniker ingår följande kurser:
Kurs
Industriell mätteknik
Produktionsutrustning 1
Produktionsutrustning 2
Produktionsutrustning 3
Människan i industrin
CAD/CAM
CAD 1
CAD 2
Datastyrd produktion 1
Datastyrd produktion 2
Datastyrd produktion 3
Datastyrd produktion 4
Robotteknik

Kurskod
PRUINDO
PRUPRD01S
PRUPRD02S
PRUPRD03S
MÄIMÄN01
DARCAD0
CADCAD01
CADCAD02
DARDAT01
DARDAT02
DARDAT03
DARDAT04
INRROB0

Poäng
50
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
1150

Gymnasiearbete 100p, erbjuds som frivilligt val
Kurslängd
Utbildningsstart
Sista ansökningsdag

52 veckor (1150 poäng)
2018-04-23
2018-04-04

Förkunskapskrav
Svenska 1/Svenska A, Svenska som andraspråk 1/A, Matematik 1/Matematik A
Till ansökan ska du bifoga eventuella betyg samt ett personligt brev där du berättar varför
du vill läsa utbildningen.
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Har du frågor om utbildningen eller vill göra ett studiebesök kontakta oss på 026-24 10 39.
Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att få hjälp att göra en ansökan.
Studie- och yrkesvägledningen i Sandvikens Kommun, 026-24 15 42 (tfntid kl 8:30-9:30)

Hemsida
Facebook
Youtube

www.sandviken.se/cvl
www.facebook.com/CVL.Teknik
www.youtube.com/channel/UCmJAE59HVne75jYTkC5T1pA

