YH-utbildning
Nordisk spårsvetsare: 275 YH-p
Heltid. Huvudort: Vansbro
Denna YH-utbildning (Yrkeshögskoleutbildning)
är en eftergymnasial utbildningsform som ger
praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet.
Utbildningen bygger på ett nära samarbete
mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Urval
Utbildningen har 30 platser och är riksrekryterande. Urvalet grundar sig på poäng för
gymnasiebetyg, personligt brev, intervju
(lämplighet).

Utbildningen, leder till att du skall kunna utföra
förekommande svetsningsarbeten på järnvägsspår i Norden. 20 veckor av utbildningen
genomförs direkt ute på arbetsplats (LIA-tid).

Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar 275 YH-poäng vilket
motsvarar 55 veckors heltidsstudier. 20 av
dessa veckor är LIA ”Lärande i Arbetslivet”
d.v.s. utbildningen är förlagd till olika
arbetsplatser.

Aktuella kursstarter
Augusti 2018
Augusti 2019
Augusti 2020
Arbetsmarknad efter utbildningen
Idag råder brist på välutbildade spårsvetsare.
Du får ett ansvarsfullt och fritt jobb. Du får vara
utomhus och jobba praktiskt. Du får många jobb
att välja mellan. Du får träffa flera arbetskamrater och Du får vara med och bygga en
miljövänligare värld. Du behövs!
Inträdeskrav
Du måste ha uppnått godkändnivå på minst 1
av följande gymnasiekurser:
Industritekniska processer 1, 100p
Bygg och anläggning 1, 200p
Ellära 1, 100p
Fordonsteknik 200p
Verktygs- och materialhantering 100p
Hantverk 200p
Spårbundna fordon 200p
Entreprenörskap 100p
Kälsvets 1, 100p
Rörsvets 1, 100p
Stumsvets 1, 100p
Svets grund 100p
eller genom praktisk erfarenhet ha
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För arbete inom detta område krävs godkänd
hälsoundersökning. Se vår hemsida.

Grundutb.Banteknik
Fördjupning Banteknik
Allmänt järnvägsunderhåll
Järnvägsengelska
Kapning o slipning av räls
Miljökunskap
På- och rep.svetsning av räls o spårkors
På- och rep.svets.av spårväxlar
Examensarbete
Säkerhet
Grundl. teori i spårsvetsning
Termitsvetsning
Underhåll och revision av spårväxlar
LIA (Lärande i arbete)
(5 YH-poäng = 1 veckas studier)
Utbildningen är CSN-berättigad.
För information och ansökan
Lärcentrum Vansbro, Parkgatan 8, 780 50
Vansbro Tel: 010-121 97 55
epost: erik.gyllenvag@vduf.se
Se även:
www.vjvs.se
eller
www.vansbro.se/larcentrum

15p
15p
20p
10p
15p
5p
25p
20p
10p
10p
5p
15p
10p
100p

Ansökan YH-utbildning
Nordisk spårsvetsare:
275 YH-poäng
Heltid.
Huvudort: Vansbro
Kurstid: augusti 2018 – september 2019

Sista ansökningsdag 15 april 2018
Personuppgifter
Namn: ..................................................................................................................
Adress: ................................................................................................................
Postadress: ..........................................................................................................
Kommun: .............................................................................................................
Län: ......................................................................................................................
Personnummer: ...................................................................................................
Telefon dagtid: .....................................................................................................
Telefon kvällstid: ..................................................................................................
Mobiltelefon: ........................................................................................................
E-postadress: ......................................................................................................

Datum: .................................................................................................................
Namnteckning: .....................................................................................................
Namnförtydligande: .............................................................................................

Grundläggande behörighet
Jag bifogar handlingar som styrker slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande.
Särskild behörighet

□ Har uppnått godkändnivå på minst 1 av följande gymnasiekurser eller motsvarande:
Industritekniska processer 1, 100p
Bygg och anläggning 1, 200p
Ellära 1, 100p
Fordonsteknik 200p
Verktygs- och materialhantering 100p
Hantverk 200p
Spårbundna fordon 200p
Entreprenörskap 100p
Kälsvets 1, 100p
Rörsvets 1, 100p
Stumsvets 1, 100p
Svets grund 100p

□ Har en gymnasieexamen eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning.
□ Har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet förutsättningar att tillgodogöra mig utbildningen.

Dispens

□ Jag ansöker om dispens från kravet om grundläggande behörighet och skickar med en
motivering tillsammans med den här ansökan. Arbetslivserfarenhet kan åberopas.

Personligt brev

□ Jag bifogar ett personligt brev till ansökan. Se separat instruktion för innehållet i det
personliga brevet, återfinns på hemsidan. www.vjvs.se
Svaren på det personliga brevet ligger till grund för ett kommande muntligt samtal.

Ansökan
För att din ansökan skall behandlas krävs att den är komplett. Till ansökan skall kopior på
gymnasieexamen, särskild behörighet samt personligt brev bifogas.
Mer information om utbildningen hittar du på http://www.vjvs.se/yh-sparsvets
Ansökan skickas till Lärcentrum Vansbro; Parkgatan 8; 780 50 Vansbro.
Märk kuvertet med "YH-Spårsvets"

Sista ansökningsdag 15 april 2018 (poststämpelns datum gäller)
Om du vill ha tillbaka dina merithandlingar, ange det i din anmälan samt bifoga ett adresserat, frankerat kuvert. Handlingarna
återsändes efter kursstarten. Övriga merithandlingar förstörs 3 månader efter att antagning skett.

Instruktion för personligt brev
Tillsammans med din ansökan till YH-utbildningen "Nordisk spårsvetsare" ska
du skicka in ett personligt brev. Det personliga brevet ska vara 1-2 A4-sidor. I
brevet har du möjlighet att motivera varför du söker denna utbildning och
beskriva dina personliga förutsättningar för att gå utbildningen och jobba i
branschen. Dina svar kommer att vara utgångspunkt i kommande samtal.
Frågor som ska besvaras i det personliga brevet:
1. Har du körkort och i så fall med vilken behörighetsgrad?
2. Har du yrkeserfarenhet från underhåll/nybyggnation av järnväg, i så fall:
Vad och hur länge?
3. Har du yrkeserfarenhet från någon närliggande bransch, exempelvis
bygg- och anläggningsarbete, i så fall: Vilken bransch och hur lång?
4. Har du arbetat yrkesmässigt med svetsning, i så fall vilka svetsmetoder
behärskar du?
5. Har du några för dig kända problem med din hälsa, som kan utgöra ett
hinder för att inneha säkerhetstjänst i spåranläggning? Exempelvis:
defekt färgseende, hörselnedsättning, allergier, diabetes, epilepsi osv.
För mer info se länk på: http://vjvs.se/yh-sparsvets/ansokan
För kännedom. Järnvägsbranschen såväl som utbildningsanordnarna tillämpar
nolltolerans vad det gäller droger. Under utbildningen kan därför slumpmässiga drogtester
förekomma.
6. Hur ser din familjesituation ut? Är du beredd att under 2/3 av
utbildningen befinna dig i Vansbro? Är du beredd på att efter utbildningen
flytta för att få jobb? Finns det i så fall begränsningar vart?
7. Vad brukar du göra för att hålla dig i god fysisk form?
8. Utbildningen är i stora delar praktisk men innehåller även omfattande teoriavsnitt. Anser du att
du har kvalifikationer att tillägna dig de teoretiska delarna?
9. Kan du ange dina tre viktigaste skäl till att söka denna utbildning?
10. Finns det något i övrigt du vill uppge som talar för att just du skulle passa för
denna utbildning och yrke?

