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Jobbinfo light
Det här är en sammanfattning av Jobbinfo som är en detaljerad information om vad du bör veta och tänka
på innan du går ut i arbetslivet. Syftet är att ge dig som är i på väg att lämna gymnasiet lite hjälp på vägen.
Jobbinfo hittar du på vår hemsida www.vvsyn.se/jobbinfo och du är alltid välkommen att kontakta oss när
du har frågor.

Efter plugget
När du lämnar gymnasiet har du ett antal val:
•
•
•

Fortsätta din utbildning som ”anställd under utbildning” (lärling) på företag för att efter ytterligare två
år ta ditt branschcertifikat
Börja jobba direkt
Plugga vidare på högskola eller universitet

När vi har frågat årskurs 3-elever vad de vill göra efter gymnasiet är svaret att de allra flesta vill fortsätta sin
utbildning och därför är Jobbinfo inriktat på att hjälpa dig med svar på frågor som du kan tänkas ha inför
din tid som anställd under utbildning.

Hitta rätt företag
Förhoppningsvis har du redan hittat ett företag som du ska börja jobba hos efter att du har slutat skolan och
fått din yrkesexamen. Om inte – sätt igång och ring! Var inte rädd för att ringa flera gånger och fråga om
läget – men försäkra dig om att företagen du söker till är anslutna till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
Anledningen till det är flera:
•
•

Du riskerar att inte få tillgodoräkna dig den tid du jobbar om företaget inte är anslutet och får alltså en
längre väg till att ta branschcertifikatet
Du har ingen koll på anställningstrygghet, försäkringar och din lön registreras inte som sjukförsäkringsberäknande och pensionsgrundande

Om du inte hittar ett företag som har plats för dig nära där du bor, kanske du ska fundera över om du kan
söka dig någon annanstans i landet.

Teckna avtal
När du väl ska börja jobba är det viktigt att veta att du ska teckna två avtal:
1. Utbildningsavtal – som tecknas via webben i KUB (kub.vvsyn.se)
2. Anställningsavtal – är ett papper som arbetsgivaren skriver ut och som ni båda ska skriva under.
I Jobbinfo kan du läsa mer om anställningsformer och yrkesgrupper.
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Under utbildningstiden
När du börjar jobba så tänk på ett par saker:
• Det är viktigt att komma i tid till jobbet – varje dag!
• Var rädd om dig – håll koll på arbetsmiljö och säkerhet. Läs mer om arbetsmiljö i Jobbinfo
• Var nyfiken – ta chansen att lära dig så mycket du kan av de som har jobbat ett tag
• Var aldrig rädd för att fråga och ta reda på vad som gäller och vad som är rätt
• Blir du sjuk eller vill vara ledig så prata med din chef – läs mer i Jobbinfo vad som gäller
Under den tid som utbildningsavtalet löper (ca 2 år beroende på yrke) registrerar du de praktiska moment
som du har jobbat med i KUB och handledaren på ditt företag godkänner att du vet hur man gör. Dessutom
besvarar du ett antal teoretiska frågor. Dina godkända resultat i kombination med dina arbetade timmar
bestämmer när du kan flyttas upp en period i lönestegen.
När utbildningen är genomförd är det dags att anmäla dig till branschprovet. Detta gör din arbetsgivare när
du har hamnat i din sista period, har fått godkänt på alla praktiska moment och teoretiska frågor och har
godkända betyg i alla de kurser som är krav för att få branschcertifikatet.
Efter att du har erhållit ditt certifikat är arbetsmarknaden din! Du väljer om du vill fortsätta jobba ett slag
för att sedan kanske utbilda dig vidare eller starta eget. Läs mer på www.vvsyn.se för tips och idéer och länkar som kan hjälpa dig på vägen.
Stort lycka till!
PS: Du är alltid välkommen att kontakta oss när du har frågor!

Utbildningstid på företag
Utbildningsväg				Utbildningstid på företag
Branschcertifikat
VVS-montör
VF-programmet på gymnasiet, inkl. teori
2 år				
Via branschprov
Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning, inkl. teori
2 år				
Via branschprov
Företagslärling					5 år inkl. teori			Via branschprov
Industrirörmontör
VF-programmet på gymnasiet, inkl. teori
2 år				
Via kunskapsintygande
Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning, inkl. teori
2 år				
Via kunskapsintygande
Företagslärling					5 år inkl. teori			Via kunskapsintygande
Isoleringsmontör
VF-programmet på gymnasiet, inkl. teori
1 år				
Via branschprov
Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning, inkl. teori
1 år				
Via branschprov
Företagslärling					4 år inkl. teori			Via branschprov
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