Utbildningstips

Gör dig redo för tiden efter Corona
INSU arbetar för att kunskapen hamnar där den hör hemma. Hos dig. Passa på
att se över er egen kompetens. Med kurser och utbildningar på distans finns
alla möjligheter att ladda på med kunskap. Då är ni redo för framtiden.

NYHET!
Nu kan du smidigt
delta i kursen
Säker Vatteninstallation genom
att klicka in dig på
vår live-sändning.

Bli ett projektproffs!

Live: Säker vatten

Duktiga projektledare växer inte på
träd. De växer fram genom kvalitativa
utbildningar. Titta närmare på de möjligheter som vi erbjuder dig.
Bli ett riktigt projektproffs.
6 sätt att bli projektproffs

Gratis utbildning för el-lärling

Elsäkerhet hem till dig
Nu har vi livesända kurser som du
behöver för att kunna arbeta säkert.
Live-sända kurser

Känner du någon som skulle passa bra
i yrket och som ni gärna vill anställa
som framtidens medarbetare? Dags
att boka en plats på nästa start för
företagslärling - installationselektriker.
Alla medlemsföretag i Installatörsföretagen, som också har ett installationsavtal, betalar ingenting för lärlingsutbildningen.
Företagslärling Installationselektriker

Sjumilakliv mot
distansstudier på
yrkeshögskolan

Installationssamordnare

Kalkylator inom el

1 år. Distans. Kostnadsfritt.

1 år. Distans. Kostnadsfritt.

Idag består allt oftare projekten av
installationer med komplicerade och
avancerade tekniska system och
funktioner föreskrivna av specialister
från olika fackområden.
Att planera, styra och leda projekten
kräver god insikt och kunskap.
Utbilda dig till framtidsyrket Installationssamordnare.

För att få affärer krävs prisvärda och
kvalitativa offerter. Som kalkylator
drivs du av att hitta lösningar på
tekniska utmaningar och ekonomiska
förutsättningar. Detta är en nyckelroll,
som bidrar till ökad lönsamhet i varje
projekt.
Studierna är på halvfart och är därför
en bra kombination med arbete.

Ansök till Yrkeshögskolan

Utvalda distanskurser
På INSUs distanskurser
studerar du helt på egen
hand. Det ger största möjliga
flexibilitet och frihet.
Auktoriserad elinstallatör
ESA Industri & Installation
Skötsel av elanläggningar

Ansök till Yrkeshögskolan

