VVS:are får samhället
att funka
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Världens viktigaste jobb
Visste du att VVS-montörer har världens viktigaste jobb? Jo, det är sant! VVS:are jobbar med
världens viktigaste livsmedel: vatten.
Utan VVS fungerar inte samhällen. Utan tillgång
till rent vatten fungerar inte sjukhusen. Utan
tillgång till toaletter sprids sjukdomar. Brist på
toaletter och vatten hindrar elever från att gå i
skolan.
När du läst en grundutbildning inom VVS har
du många möjligheter att utvecklas. Branschen

omfattar många olika yrken och arbetsplatser.
Du kan jobba på ett stort eller litet företag,
inom service eller entreprenad, på nybyggen
eller med underhåll, på nischade eller breda
företag, i Sverige eller i biståndsprojekt. Eller
plugga vidare. Valet är ditt!
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Visste du detta om
VVS?
•

Löneläget är bra. Som VVS-montör är lönen
cirka 36 800 kr/månad.

•

VVS- och fastighetsprogrammet är i toppen
när det gäller andelen elever som har jobb
tre år efter gymnasiet.

•

Utbildningen till VVS-montör är på fem år.
Tre år i skolan och sedan två år som lärling.

Har du koll på detta?
•

Det är en stor efterfrågan på montörer
inom VVS-branschen. Möjligheterna till jobb
är stora.

•

Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet.

•

Du har även möjligheter att plugga vidare
direkt efter gymnasiet om du vill. Att välja
ett yrkesprogram är att välja en bred utbildning.

REFIS - Branschskolan för
VVS-montörer och Elektriker!
REFIS ägs av Installatörsföretagen och har en nära anknytning �ll både
El- och VVS-branschen. Utbildningen är kvalitetssäkrad och skolan är
branschcer�ﬁerad VVS College och ansluten �ll ETG College.

www.reﬁs.se
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Ambassadörer

Maja Westerberg går på VVS- och
fastighetsprogrammet med inriktning
VVS på Strömbackaskolan i Piteå.

Carl Jansson går på VVS- och
fastighetsprogrammet med inriktning
VVS på Teknikum i Växjö.

– Jag valde utbildningen för att jag tyckte
den verkade intressant och varierande
och ger möjlighet att vara kreativ. Jag
tycker utbildningen är intressant och rolig,
och särskilt bra är elevbygget där vi elever
bygger hyreshus.

Han visste att han ville läsa ett praktiskt
program, och när en kompis bestämt sig
för att läsa VVS tog han reda på mer om
programmet och tyckte att det verkade
intressant.

Maja gjorde sin APL (praktik) på Lillpite Rör
i åtta veckor:
– Det var jättekul att få komma ut och
jobba! Ingen dag såg ut som den andra,
nya utmaningar hela tiden. Extra roligt är
det när det går bra!
Hon vill börja jobba direkt efter gymnasiet
och efter några år kanske vidareutbilda
sig.
– Jag vill nog jobba med service, det är
roligt att träffa folk och socialisera.

– Jag tycker utbildningen är rolig och
spännande. Något jag tycker är extra bra
är att man kan lära sig väldigt mycket även
fast man inte har någon erfarenhet från
VVS tidigare. Sedan är det kul att det är
problemlösning inom VVS.
Carl gjorde APL (praktik) på en VVS-firma
som mest utförde servicejobb:
– Jag tyckte det var väldigt kul och man
lärde sig många saker som är svåra att
lära ut i skolan.
Carl planerar att jobba några år som VVSmontör och sedan plugga vidare till VVSingenjör/projektör.
– Jag tycker att det är en spännande
bransch och att det finns många
möjligheter. Om det inte blir just det jag
jobbar med så tror jag det blir något annat
inom VVS eller energi.
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Okrångliga
problemlösare
sedan 1947

bli en av oss!
Välkommen att
IVAB är ett familjeföretag med verksamhet
inom VVS-branschen. Vi finns på 10 orter runt om
i landet, från Piteå i norr till Kristianstad i söder.
Det som är unikt är att alla våra filialer präglas av
samma familjära anda. En anda som kan beskrivas
med tre ord: engagemang, långsiktighet och
prestigelöshet.

@ivabsverige

Här arbetar vi även över generationsgränserna.
För att vi tror det är bäst så. Att gymnasiestudenter tar sina första yrkessteg, såväl som
hantverkare med fem årtiondens erfarenhet av
VVS-branschen får arbeta sida vid sida. Denna
kombination skapar en arbetsplats med potential
för enormt erfarenhetsutbyte och fortsatt personlig utveckling för samtliga generationer.
På IVAB hamnar du i en trygg famn mitt
bland det hårdaste av material, oavsett om du
jobbar på tjänstemannasidan eller i vår produktion. För att bli det självklara valet behöver vi
hela tiden förstärka företaget med drivna och
duktiga människor. Såna som dig. Välkommen.

VVS, INDUSTRI, VERKSTAD, SPRINKLER

·

www.ivab.com/din-karriär
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Yrken i branschen
Det finns flera olika yrken att välja på inom VVS-branschen – och efterfrågan på arbetskraft
är stor inom alla. Vill du bidra till att Sverige ska kunna nå klimatmålen och få ett hållbart
och energieffektivt samhälle är VVS-branschen rätt för dig.

Isoleringsmontör

VVS-montör

Som isoleringsmontör hjälper du till att spara
energi genom att se till att det som ska vara
kallt är kallt och att det som är varmt inte
tappar värme. Isolering används också för att
minska buller inom till exempel industrin och
ledningar och rör som transporterar brand- och
explosionsfarligt innehåll isoleras för att minimera olycksrisker.

VVS-montörer jobbar med världens viktigaste
livsmedel: vatten. Yrket innefattar varierande
arbetsuppgifter och du kan exempelvis jobba
med service, renoveringar eller nybyggen. Som
VVS-montör monterar du rör för vatten och värme. Du installerar värmepumpar, värmepannor,
element och sådant som finns i badrum som
t.ex. dusch, toalett och handfat.

Industrirörmontör

Sprinklermontör

Industrirörmontörer jobbar på industrier som
har rörsystem som transporterar vätskor och
gaser, exempelvis pappersbruk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier. Yrket kräver
att du både är expert på montering av stora rör
och på svets så systemen funkar och är täta.

Sprinklermontörer monterar och underhåller
sprinklersystem som släcker bränder och hindrar dem från att spridas. På så sätt kan både
liv och egendom räddas. Arbetsplatserna kan
vara allt från industrilokaler, affärer och köpcentrum till sjukhus, hotell och servicehem.

Detta kunde varit ditt budskap...

Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Att göra APL är oerhört lärorikt och jag får
känna att jag är en del av alla som jobbar
på bygget.”
- Malte, elev på Praktiska Gymnasiet Bromma

Jag har varit på samma APL-plats under alla tre år och
just nu håller vi på att få till en anställning för mig så jag
kan börja jobba på heltid direkt efter studenten.”
- Rasmus, elev på Praktiska Gymnasiet Malmö City

VVS OCH FASTIGHET går att läsa på hela 24 av våra 36 skolor
runt om i landet. Det är ett viktigt program för oss, våra elever
och branschen. Våra elever kan välja på inriktningarna VVS,
fastighet och kyl- och värmepumpsteknik.

Vi utbildar

FRAMTIDENS ARBETSKRAFT
Vill ni utbilda framtidens arbetskraft tillsammans med oss?
Läs mer och kontakta oss på // praktiska.se
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Utbildningar
VF-programmet på
gymnasiet
Första året på VVS- och fastighetsprogrammet
(VF) är gemensamt för alla och till årskurs 2
väljer du inriktning och utgång. För att jobba
inom VVS-branschen ska du välja inriktning
VVS. Då kan du exempelvis bli VVS-montör,
industrirörmontör, isoleringsmontör eller
sprinklermontör – olika skolor erbjuder olika
yrkesutgångar.
Under grundutbildningen på gymnasiet lär du
dig bland annat om verktyg och material, VVSteknik, hur olika system fungerar och hur man
svetsar och du varvar teori och praktik.
Grundämnena svenska, engelska, matematik,
idrott och så vidare ingår förstås också i
utbildningen.
Under den treåriga utbildningen har du minst
15 veckors praktik (APL), då du får prova på
yrket i verkligheten.
Efter utbildningen kan du börja jobba
direkt eller plugga vidare. Du kan läsa in
grundläggande högskolebehörighet som
programfördjupning eller som utökad
studieplan.

Lärlingsutbildning
Efter studenten ska du bli lärling för att din
utbildning ska bli färdig. För att din lärlingstid
ska vara giltig och ge dig ett certifikat behöver
du göra din lärlingstid på ett företag som är
anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl.
Under lärlingstiden har du lön som ökar under
perioden. Efter lärlingstiden ska du göra ett
prov för att bli branschcertifierad.

Vuxenutbildning
Om du vill skola om dig som vuxen kan du läsa
en vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning. Du
läser då under cirka ett år in den teoretiska
utbildningen som motsvarar gymnasiets VFprogram. Det är viktigt att du väljer ett VVScollege när du går en vuxenutbildning, då får
du en kvalitetssäkrad utbildning och läser de
kurser som krävs för att kunna bli certifierad.
Efter utbildningen ska du gå som
lärling på ett företag som är anslutet till
Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl och efter
det ska du göra ett branschprov för att bli
branschcertifierad.
Det finns vuxenutbildningar även på skolor som
inte är godkända som VVS-college. Väljer du
en sådan kommer din lärlingstid att bli ett år
längre.
Ett alternativ till skolutbildningen är att
göra hela din utbildning som företagslärling
på ett företag som är anslutet till
Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl, antingen
som medlem hos Installatörsföretagen eller
genom hängavtal med Byggnads.
För att få de teoretiska kunskaperna går
du särskilda kurser för företagslärlingar.
Utbildningen tar mellan fyra och fem år,
beroende på inriktning och dina förkunskaper.
Efter utbildningen gör du ett branschprov för
att bli branschcertifierad.
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VI ERBJUDER UTBILDNING GENOM GYMNASIELÄRLING ELLER
FÖRETAGSLÄRLING. SOM FÖRETAGSLÄRLING KAN DU VLI VVS-MONTÖR SAMT
INSTALLATIONSELEKTRIKER. SOM GYMNASIELÄRLING KAN DU BLI KYL- OCH
VÄRMEPUMPSMONTÖR ELLER VVS-MONTÖR.

Vad är lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning varvar teori med praktik. Här
får du omstätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket är en inlärlingsmetod som fungerar
och skapar en bra grund att stå på inför stundande
arbetsliv.

Var ges INSUs lärlingsprogram?

Hos oss på INSU i Katrineholm läser du alla våra kurser. På din arbetsplats tränar du sedan dina praktiska färdigheter. Om du är gymnasielärling läser du de
obligatoriska gymnasieämnena på din hemskola.

Fördelar med lärlingsplats

När du är lärling följer du arbetsplatsens rutiner och
är med på många olika arbetsmoment. Att vara lärling är utvecklande och ett väl beprövat inlärningssätt med goda resultat. En handledare på arbetsplatsen lär ut viktiga fördigheter inom det aktuella
området.
En lärlingsplats ger dig en bra inblick i branschen du
är intresserad av. Chansen att bli anställd ökar när
du fått praktisk erfarenhet av branschen. Det är med
andra ord en fot in i arbetslivet.

INSU är en heltäckande
utbildningsleverantör för
installationsbranschen.

Se filmen ->

Lärlingsubildning - lön

När du är företagslärling är du anställd och får lön
enligt kollektivavtal. Läs mer på insu.se/larlingsutbildning.

Företagslärling VVS-montör

•

Antenn – Kabel-TV – Parabol

•

Arbetsmiljö

Utbildningen innefattar yrkeskurserna för gymnasiets VVS och fastighetsprogram. Den kombinerar
teoretiska och praktiska studier med med arbete på
lärlingsplatsen.

•

Auktorisation & Behörighet

Utbildning avslutas med ett examensprov.

•

Automation – Styr- & reglerteknik

•

Datanät – Fiberoptik

•

Elsäkerhet

•

Elteknik

•

Juridik – Ekonomi – Sälj

•

Kyl- & värmepumpteknik

•

Projekt – Ledarskap

•

Säkerhetsystem

•

Validering & Komplettering

•

Ventilation

•

VVS

•

Yrkeshögskola

•

Lärlingsutbildning

www.insu.se

Förkunskapkrav

För att utbilda sig som företagslärling rekommenderas en gymnasieexamen med minst motsvarande
godkänt betyg i matematik, engelska och svenska.

Yrkesväxling

Vill du byta bransch? Vi på INSU har exempelvis utbildat florister, elevhandledare till VVS-montörer och
installationselektriker. INSU är din väg till yrkesväxling till installationsbranschen.
Välkommen till en spännande framtid!
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Vårt mål är att ligga i framkant
Kungälvs Rörläggeri är idag ett av Sveriges största VVS-företag med ca 260 anställda.
Vår verksamhet bygger på våra medarbetares kompetens och engagemang. För att vi
fortsatt ska ligga i framkant tror vi på att utbilda och utveckla våra medarbetare och ser
positivt på kompetensutveckling.

Våra lärlingar satsar vi på – de är vår framtid!
Att rekrytera lärlingar är en strategiskt viktig insats för att
säkra kompetensförsörjningen av VS-montörer. Våra mentorer
följer lärlingen från första arbetsdagen och ända fram tills
eleven får sin yrkescertifiering. Mentorerna finns till hands för
att kontinuerligt svara på frågor och bolla idéer. Vi har också
en egen intern utbildning.

Genom att erbjuda lärlingsplatser får vi möjligheten att arbeta
tillsammans under en längre tid, vi kan utbilda utifrån vår
struktur och säkerställer att du som lärling verkligen får ett
varierat och lärorikt arbetsinnehåll. Målet är att klara hela
yrkesrollen som VS-montör. Se vår film om lärlingar här.*

5 snabba frågor
Helena Zetterlund har gått Movants yrkesutbildning i Göteborg och läste in en 14
månaders utbildning på bara 10 månader. Kanske är det därför hon beskriver utbildningen som intensiv. Hon har arbetat som lärling på Kungälvs Rörläggeri i ett år och
har ett år kvar innan det är dags att avlägga branschprovet under två dagar och bli
certifierad VS-montör. Vi ställde 5 snabba frågor till Helena:
1. Varför valde du att bli VS-montör?
- Det är ett kreativt jobb, jag gillar att
tänka mycket, och lönen – jag
kommer från restaurangbranschen.
2. Beskriv med tre ord hur det är att
plugga till VS-montör?
- Intensivt, självstudier, roligt.
3. Har du något bra tips om man ska
ut som lärling?
- Bli inte avskräckt när du kommer ut
på en arbetsplats – det är mycket – ha
tålamod och låt det ta sin tid!

4. Hur är det att vara kvinna eller
tjej i branschen?
- Jag har inte märkt av någon tuff
jargong om man nu tror det.
Du behöver inte vara rädd.
5. Vad har varit utmärkande under
din tid som lärling på Kungälvs
Rörläggeri?
- Pedagogiska handledare och att jag
har en anställning på Kungälvs Rörläggeri när jag blir klar.

Bild: Helena Zetterlund, blivande VVSmontör på Kungälvs Rörläggeri.

Vi växer med våra kunder och har många intressanta projekt
och en egen teknikavdelning inom projektering. Vi söker alltid
efter nya kollegor. Är du intresserad av att jobba hos oss, hör
av dig till vår HR-avdelning som du hittar på kror.se.

Varje detalj, varje människa, varje bättre räknas.

Kungälvs Rörläggeri erbjuder service av hög kvalitet sedan 1933 och är idag ett av Sveriges största
VVS-företag med ca 260 anställda och kontor i Kungälv, Borås, Gårdsten, Göteborg, Jönköping, Malmö,
Stenungsund och Stockholm. Vi arbetar med stora entreprenader runtom i Sverige och med alla typer av
VS-projekt. Kungälvs Rörläggeri AB ingår i Are-koncernen som har totalt 3 500 anställda i Finland och
Sverige. Vi är en del av Conficap Group.
* Lärlingsfilm i samarbete med INSU
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VVS-college
Henrik Johnsson är utvecklingsledare av VVS-college på VVS-branschens
yrkesnämnd. Ett VVS-college är en skola som har genomgått en
kvalitetsgranskning av lokaler, utrustning, lärare och trivsel med
mera, enligt branschens krav på hur en VVS-utbildning ska
vara. Han säger:
– När man
väljer ett
VVS-college
så vet
man att
man får en
utbildning
på en
kontrollerad
skola och
som bygger på
de kunskaper som
företagen efterfrågar för
en elev som har gått en VVSutbildning. De elever som går eller har gått
på ett VVS-college är oftast mer attraktiva för
företagen både som praktikanter och som
lärlingar.
Det är frivilligt för skolorna att ansöka om
certifiering. För att få utmärkelsen får en skola
fylla i ett formulär med frågor om utbildningen,
exempelvis om hur lokalerna är, om lärarna
är behöriga och om vilka kurser utöver de
obligatoriska som man genomför. Efter att
ansökan har kommit in granskar yrkesnämnden
ansökan och gör ett besök på skolan för att
kontrollera lokaler och utrustning. Om något
behöver åtgärdas får skolan en plan för det
och ett uppföljningsbesök. Nästa steg är ett
kunskapsprov och en elevenkät som eleverna
ska genomföra i slutet av sin utbildning och om
resultaten på dessa uppfyller yrkesnämndens
krav godkänns skolan som ett VVS-college.

– Det viktigaste för att en skola ska kunna
bli ett VVS-college är att skolan vill och kan
engagera sig för att uppfylla de krav som ställs
för att kunna bli ett godkänt VVS-college. I vissa
fall behöver det investeras i utbildningen och
då måste skolan vara beredd på att ta den
kostnaden.
Henrik gör besök på skolor en till fyra gånger
i veckan, över hela Sverige. Skolor som är
VVS-college är garanterade minst ett besök
vartannat år.
Henrik berättar vad han tycker är det roligaste
med besöken:
– Det är att få träffa elever och lärare i
hela landet och se hur de genomför sina
utbildningar. Om jag till exempel ser någon
bra lösning på en övning på en skola så kan jag
tipsa andra skolor som kanske har problem
med samma moment.
Hans bästa tips till dig som ska välja en
utbildning är:
– Gör studiebesök och prata med eleverna och
lärarna på den utbildning som du är intresserad
av och välj den utbildning som känns bäst för
dig, inte vad någon annan tycker att du ska
välja. Huvudsaken är du skaffar dig ett godkänt
gymnasiebetyg, sedan finns det alltid vägar att
gå om man vill byta yrke.

Godkända utbildningar november 2021
Gymnasieskolor
Norrbotten
Luleå gymnasieskola, Luleå
Strömbackaskolan, Piteå

Västerbotten
Anderstorpsgymnasiet,
Skellefteå
Dragonskolan, Umeå

Västernorrland –
Jämtland
Härnösands gymnasium,
Härnösand
Jämtlands gymnasium Fyrvalla,
Östersund
Praktiska gymnasiet, Sundsvall
Örnsköldsviks gymnasium,
Örnsköldsvik

Gävleborg – Dalarna
Bromangymnasiet, Hudiksvall
Hushagsgymnasiet, Borlänge
Polhemsskolan, Gävle

Mälardalen – Uppland
Carl Wahren gymnasium,
Hallstavik
Hahrska gymnasiet, Västerås
Katrineholms tekniska college,

Katrineholm
Skärgårdsgymnasiet, Norrtälje
Praktiska gymnasiet, Uppsala
Ullvigymnasiet, Köping

Stockholm – Gotland
Refis, Stockholm
Sjödalsgymnasiet, Huddinge
Wisbygymnasiet, Visby
Torekällgymnasiet, Södertälje

Örebro – Värmland
Möckelngymnasiet, Karlskoga
Nobelgymnasiet, Karlstad
Taserudsgymnasiet, Arvika
Tullängsgymnasiet, Örebro

Nordöstra Götaland
Anders Ljungstedts
gymnasium, Linköping
Bråvallagymnasiet, Norrköping
Framtidsgymnasiet, Nyköping

Västsverige
Dahlstiernska gymnasiet,
Mellerud
De la Gardiegymnasiet,
Lidköping
Gymnasium Skövde Kavelbro,
Skövde
Lindholmens Tekniska
Gymnasium, Göteborg

Välkommen till kylbranschen
– en framtidsbransch med stor påverkan!
Det mesta i vårt avlånga land är beroende av
kyla eller värme för att det ska fungera. Vilket
innebär att det alltid kommer att behövas kunnig
personal med rätt kompetens på rätt plats.
Som kyltekniker får du även möjlighet att axla
en roll som miljöhjälte, då rätt installation
kan bidra till en mer hållbar framtid.

Nils Ericsonsgymnasiet,
Trollhättan
Peder Skrivares skola, Varberg
Uddevalla Gymnasieskola,
Uddevalla
Viskastrandsgymnasiet, Borås

Småland – Blekinge
Brinellgymnasiet, Nässjö
Erik Dahlbergsgymnasiet,
Jönköping
Kunskapscentrum, Markaryd
Lars Kaggskolan, Kalmar
Njudungsgymnasiet, Vetlanda
Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
Teknikum, Växjö
Törnströmska gymnasiet,
Karlskrona
Väggaskolan, Karlshamn

Skåne
Praktiska gymnasiet, Ystad
Rönnowska skolan, Helsingborg
Universitetsholmens
gymnasium, Malmö
Vipan, Lund
Wendesgymnasiet , Kristianstad

Vuxenutbildningar
Vuxenutbildningar VVS
Astar Umeå
FUAB-Yrkesutbildningar AB
Härnösands gymnasium
INSU
Jämtlands vux Bräcke
Lernia Malmö
Lernia Stockholm
Movant Beateberg
Movant Göteborg
Movant Halmstad
Movant Jönköping
Movant Lund
Movant Skövde
Movant Uppsala
Movant Varberg
Utbildning Nord
Vuxenutbildningen Mellerud

Vuxenutbildning
industrirör
Karlstad Teknikcenter
Montico, Hammarö
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Utvecklingsmöjligheter
Om du vill plugga vidare finns det ännu fler möjligheter till spännande och viktiga jobb inom
VVS-branschen.

Arbetsledare

Egen företagare

Arbetsledare leder och fördelar arbetsuppgifter
till montörerna och ansvarar också för bland
annat materialbeställningar och ser till att
egenkontroller sköts.

Inom VVS-branschen finns stora möjligheter
att driva eget företag. Då säljer du själv in dina
tjänster till kunder och utför arbetet.

Projektledare
Projektledare har övergripande ansvar för
projekten, vad gäller bland annat ekonomi,
tidsplaner, riskanalyser och planer för kvalitetsoch miljöarbete.

Kalkylator
En kalkylator beräknar kostnaderna för
material, tid och personal för olika projekt. Du
behöver även vara insatt i entreprenadjuridik.

VÄLKOMMEN TILL
SJÖDALSGYMNASIET
På Sjödalsgymnasiet sätter vi dig som elev i fokus.
Vi är måna om att du ska få en bra utbildning som
gör dig väl förberedd för ett yrkesliv eller vidare
studier på universitet och högskola.
Följ oss på Instagram!

huddinge.se/sjodalsgymnasiet

Yrkeslärare
Om du har erfarenhet av yrket kan du passa
utmärkt som lärare. Då lär du blivande VVS:are
allt de behöver veta för en framtid inom
branschen.

VVS-ingenjör
Som VVS-ingenjör skapar du ritningar och
räknar på olika system så det blir energieffektiv
och en väl fungerande inomhusmiljö.
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”Med eget driv kan du
komma långt”
En nyfiken VVS-ingenjör som vill lyfta samhällsnyttan och arbeta med
energilösningar. Så kan man beskriva Caroline Carbring, som har
gått från VVS-montör till kalkylator, projektledare och nu färdigutbildad VVS-ingenjör.
– Jag är lite för nyfiken helt enkelt! Efter några
år som VVS-montör ville jag lära mig mer om
systemen bakom installationerna och varför
man valt att göra på vissa sätt. Därför tog jag
steget från montör till ”kontorssidan”. Först som
kalkylator, sedan projektledare och nu ingenjör.
Idag pratar man mycket om olika miljölösningar
och miljöomställningar, där vill jag vara med
och ta de smarta lösningarna och bidra till bra
installationer som man kan utföra.
Som VVS-ingenjör är du den som tar fram
ritningar och ritar upp hur till exempel rör och
ventilation ska dras i ett hus. Du måste ha koll
på flöden och dimensioner och alla de förutsättningar som finns för det som ska byggas,
oavsett om det är ett hus, hotell, sjukhus eller
en ombyggnation.
– Precis, det är min uppgift att se till att värmen
är där den ska vara och att det är rätt luftmängd så att både husen och de som bor och
jobbar i husen mår bra. Och det här är jätteviktigt! Samhällsnyttan som alla i VVS-branschen
gör är stor, du jobbar med något som gör att
en stad fungerar och människorna mår bra. Det
kanske man inte tänker på när man installerar
en toalett eller ett handfat, men utan vatten och
avlopp är det svårt att få en bra hygien. Under
pandemin blev vikten av rent vatten och att
kunna tvätta händerna ännu tydligare.
VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesförberedande utbildning, du lär dig ett specifikt
yrke men möjligheterna att utvecklas och plugga vidare är stora.
– Branschen är bred, säger Caroline. Som montör kan du jobba i ett stort eller litet arbetslag,
du kan till exempel jobba själv, du kan jobba på

en liten eller
stor firma,
du kan jobba
med bara
värmepumps
installationer
– det går att
nischa sig mot
saker man tycker är intressant.
Och tycker du inte
att montör är grejen
och du är driven kan
du plugga vidare, precis som
jag gjorde. VVS-branschen utvecklar sig hela
tiden, vi har ett samhällsviktigt ansvar, vi har ett
miljöansvar att komma på bättre lösningar och
göra bättre energiomställningar – det är otroligt
intressant!
Det finns ett nätverk för kvinnor i VVS-branschen där elever, lärlingar, montörer med flera
kan vara med. Caroline är med i nätverket och
tycker det är ett bra sätt att få fler kvinnor att
välja VVS.
– Du har kontakt med andra tjejer som är i
samma bransch och kan prata om allt och
ingenting. Det kan vara en fråga om hur man
ska utföra ett visst arbetsmoment, om utbildning eller något som man behöver stöd och
stöttning i. Oftast jobbar man mest eller enbart
med män så ibland kan det vara skönt att veta
att det finns ett forum där som fyller en annan
funktion. Det är en bra plattform och möjlighet
att träffa fler kvinnor i branschen.

16

VVS-branschen: en
hållbar framtidsbransch
Alla som arbetar inom VVS- och installationsbranschen är viktiga för att Sverige ska nå de
uppsatta klimatmålen för ett hållbart och energieffektivt samhälle.
Nummer 6 av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling är Rent vatten och sanitet för alla. Det
innefattar att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. En
tredjedel av världens människor lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, och det måste
förändras. Vill du arbeta i en framtidsbransch som bidrar till ett bättre klimat och mer effektiva
installationer är detta för dig.
VVS-branschen arbetar också för mål 3 God hälsa och välbefinnande, 11 Hållbara städer och
samhällen och 14 Hav och marina resurser.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

SWERÖR
INSTALLATIONER
FÖR FRAMTIDEN

www.sweror.se
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Vi söker ständigt nya duktiga medarbetare till
både entreprenad och service.
På Swerör jobbar vi som ett lag! Ja, faktiskt som vilket idrottslag som helst! Alla har möjlighet att tillföra
sina kvaliteter och spetskompetenser till laget. Vi tror på bredd, där alla är arbetskamrater, oavsett vilken
position du har i laget. Prestationen är lika viktig oavsett om du är VVS-lärling, VVS-montör, lagbas, projektledare, jobbar med ekonomi eller som VD. Alla arbetsuppgifter är lika viktiga.
Vi jobbar med motivatorer för att just du skall trivas. Vad blir du motiverad av? Pengar? Engagemang? Utmaningar? Eget ansvar? Vår uppgift är se till att skapa de förutsättningar som får dig att utvecklas bäst.
Tillsammans hittar vi motivationen där du presterar och mår som bäst.
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Om VVS-branschens
yrkesnämnd
VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) är en
gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Arbetsmarknadens parter
samarbetar genom yrkesnämnden när det
gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för
VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinkler
montörer.

Våra viktigaste uppgifter är att arbeta för rekrytering till VVS-utbildningar och lärlingsutbildningar och certifiering av färdiga montörer.
Samarbetet gällande utbildningsfrågor mellan
arbetsgivar- och arbetstagarparterna inleddes
redan på 1960-talet, och VVSYN bildades 1997
som en ideell förening.

Vill du bygga framtiden med oss?

Är du teknikintresserad, praktiskt lagd och lösningsorienterad? Då kanske du vill satsa på ett yrke i installationsbranschen. Vi har många möjligheter för dig som
gillar teknik och vill arbeta praktiskt. Hos oss kan du
välja olika inriktningar beroende på vad som intresserar
dig mest.
Assemblin är ett av Sveriges största företag i installations- och servicebranschen och vi finns även i Norge och
Finland. Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas och
vi satsar mycket på utbildning av våra medarbetare. Vill
du göra karriär så kan du räkna med stöd. Du kan börja
som lärling, bli färdigutbildad VS-montör och om du vill
kan du gå vidare till att jobba som projektledare, bland
annat.
Vi arbetar med modern teknik och följer med i utvecklingen
i vår bransch. Vårt teknikområde är brett och det ger dig
möjlighet att prova olika inriktningar och att specialisera
dig.

Så här tycker några av våra medarbetare
Mikael Nordström, VS-montör
”Det ena jobbet är aldrig likt det ena. Det gör att uppgifterna alltid känns unika och att man inte tröttnar. Känns
familjärt som att man arbetar i ett litet företag, samtidigt
som man vet att man har ett stort bolag i ryggen.
Jag blir alltid bra bemött av kollegor oavsett vilken filial
jag är på. Känslan av att göra jobbet ihop, inte bara i kollektivet, utan hela Assemblin tillsammans.”
Mattias Javermark, ledande montör
”Mycket bra utvecklingsmöjligheter och trygghet. Väldigt
många interna utbildningar och företaget satsar på de
anställda. Vi har roligt på jobbet och jag har bra chefer
och kollegor.”

Vi är A-teamet
Vi som jobbar på Assemblin är ett team som är stolta över
att utföra en viktig uppgift i samhället. Vi får byggnader
att fungera och människor att trivas.

Vi är rädda om våra medarbetare
Frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet har högsta
prioritet för oss. Vi driver ett aktivt friskvårdsarbete och
har en stark säkerhetskultur. Naturligtvis råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Smarta och hållbara installationer. För människor, av människor.
assemblin.se

Skanna QR-koden och ta reda på mer.
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Vi gör världen bättre.
Samhället fungerar inte utan VVS. Genom att utbilda kunniga,
miljömedvetna och intresserade VVS:are skapar vi en jämlik
bransch och ett bättre samhälle.

kontakt@vvsyn.se
08-564 854 30

• 21456 • www.jssverige.se

vvsyrken.se

