
Yrkestrainee innebär att du som elev på en lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd  
av en arbetsgivare redan under utbildningen. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig 
företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning  
kunna bli en nyckel person i företaget.

Den här svetsutbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som 
industrisvetsare. Dessutom blir du certifierad internationell svetsare (IW) vilket innebär att  
du kan söka arbete både i Sverige och utomlands. Du kan även ta certifikat i Heta arbeten  
till självkostnadspris. I utbildningen ingår också truckkort.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, 
vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan 
arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även 
arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas. 

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på 
svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Västsverige.

Mer information hittar du på nästa sida. 

Du kan också läsa mer på: BRvux.se

SVETS YRKESTRAINEE 
1050 poäng

http://www.mark.se/vuxenutbildning
http://www.brvux.se


KONTAKTA OSS!

Studie- och  
yrkesvägledning
Sandra Svenningsson 
0320-21 74 05 
vagledningscentrum@mark.se

Telefontider 

Tisdagar 13.00–15.00 
Torsdagar 10.00–12.00

Välkommen med frågor om  
kurser och antagning!

Vuxenutbildningen  
i Mark

Varbergsvägen 6, Skene 
0320-21 73 76 
mark.se/vuxenutbildning

ANSÖK PÅ
BRVUX.SE

YRKESTRAINEE SVETS, 1050 POÄNG

KURSER GYMNASIEPOÄNG KURSKOD 

Produktionsutrustning 1 100 p  PRUPRD01S 
Svets grund  100 p  SAASVT0 
Kälsvets 1 100 p  SAAKÄL01S 
Kälsvets 1 100 p  SAAKÄL01S2 
Tillverkningsunderlag 1 100 p  TILTIL01
Grundutbildning totalt: 500 p

Stumsvets 1  100 p  SAASTU01S
Stumsvets 2 100 p SAASTU02S
Kälsvets 2 100 p  SAAKÄL02S
Kälsvets 2  100 p  SAAKÄL02S2
Kälsvets 1 100 p  SAAKÄL01S3
Interna transporter 50 p  PRUINE00S
Fördjupning totalt: 550 p

Du kan även ta certifikat i Heta arbeten till självkostnadspris.  
I utbildningen ingår också truckkort.

Förutsättningar för att klara utbildningen: 
Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska 
eller svenska som andraspråk. För fortsättningen krävs godkända resultat 
på grundutbildningen.

Studieort: Skene

Studieform: Klassrum och APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Studietakt: 39 veckor, heltidsstudier (sommar- och juluppehåll  
förekommer beroende på när utbildningen börjar)

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt  
kursmaterial och eventuella resor.

Studieekonomi: Kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden),  
tel: 0771-276 000 eller csn.se

Betyg: Betygskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A,  
samt ett underkänt steg F.

Utbildningen genomförs av: Campus Mark Vuxenutbildning,  
Kunskapens Hus, Skene 

Ansök:  
brvux.se 
boras.alvis.gotit.se/student

Anmälningskod: MASVET-BR
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