Företagslärling
Larm- och säkerhetstekniker
Ett smart sätt att rekrytera!

Företagslärling: Vi utbildar den person som du vill satsa på

Larm- och säkerhetstekniker
I Sverige finns ett stort behov av Larm- och säkerhetstekniker. Det är ett stort steg att
rekrytera en ny medarbetare. Nu har du chansen att välja precis vem du vill som anställs
hos dig som lärling. Du står för den praktiska kunskapen under lärlingstiden och vi sköter
utbildningen.
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Hitta en bra person
i din närhet. Det kan
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vara en anställd på
företaget som saknar

Anställ din utvalda

den rätta utbildningen

person som lärling*.

eller kanske någon

Lön under lärlingstiden

som har jobbat extra

kommer ni överens

hos dig, kanske någon

om. I kollektivavta-

i familjen? De person-

let anges vad som är

liga egenskaperna hos

minimilön för lärlingar,

den du vill satsa på är

men självklart kan din

viktigast.

nya medarbetare få

Allt annat kan man lära

mer än vad som anges

sig!

i avtalet.
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På ett smidigt sätt
har ni nu en ny
skicklig medarbe-

Utbildningen tar 2 år.

tare, som är väl in-

Den består av cirka

satt i ditt företag.

60 % teori som lärling-

Det gynnar både

en läser på distnas och

affärsmöjligheter-

40 % praktiska studier
på INSU i Katrineholm.
Mellan studiepassen är
lärlingen är hos dig och
arbetar tillsammans med

na och företaget.
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en kollega. Ganska snart

Efter 2 år är din lärling färdigutbil-

kan din extraresurs ta

dad Larm- och säkerhetstekniker.

alltmer ansvar.

*Rekommenderade förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen:
Gymnasieexamen med godkända betyg i matematik, engelska och svenska.

Läs mer! Klicka här

Larm- och säkerhetstekniker
utbildningsstart v.46 2022

” Vi utbildar, ni praktiserar tillsammans
i vardagen. Detta är en fantastisk
chans att få en ny arbetskamrat”

En fantastisk chans för dig!

I utbildningen ingår dessa kurser:

Med lite framförhållning kommer ni på företaget

• Praktisk Ellära

snabbt se vinster med att anställa en företagslärling.

• Larm, bevaknings- och säkerhetssystem

Utbildningen består av 16 studieveckor som fördelats

• Brandlarmsystem

under två år. Cirka 60 % är teori på distans och 40 %

• CCTV-system

praktiska studier i våra labb- och verkstadsmiljöer i

• Inbrottslarmsystem

Katrineholm. Det är en fantastisk chans både för dig
som företagare och för lärlingen.

• Elkraftteknik

• Passersystem
• Gymnasiearbete (Yrkesprov ETG-modellen)

Efter 2 år har du en nyutbildad och skicklig Larm- och
säkerhetstekniker som har en god bild av hur ditt företag fungerar.

Har du frågor om
Företagslärling?
Kontakta:
Peter Karlsson
Tel: 010-188 35 57
larling@insu.se

