VUXENUTBILDNING

CYKELTEKNIKER
ANSÖKNINGSFAKTA
UTBILDNINGSPERIOD
Start: 24 januari 2018
Längd: 20 veckor
UTBILDNINGSORT
Båstad, Akademi Båstad Vuxenutbildning och arbetsplats
för praktiska moment.
ARBETSPLATSFÖRLAGD TID
Ca 60%
FÖRKUNSKAPER
Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har
svenska som modersmål krävs att du har minst godkänt
betyg i Sfi C.
INFORMATIONSMÖTE 15 JANUARI
För att bli antagen till utbildningen krävs att du går på ett
obligatoriskt informationsmöte.
Där får du träffa representanter från branschen och skolan
som ger mer information om utbildningen och upplägget.
STUDIEMEDEL
Utbildningen är studiemedelsberättigande, se CSN:s
hemsida: www.csn.se
Du står själv för kurslitteraturen.

CYKELTEKNIKER 450 poäng / 20 veckor
Vill du skaffa dig en yrkesutbildning för att kunna
arbeta med cykelreparationer och underhåll.
Cykelbranschen är under mycket hög tillväxt och bristen
på cykeltekniker är stort. Utbildningen pågår under våren
med start i januari och avslutas i början av juni 2018. Målet
med utbildningen är att ge dig den kompetens som krävs
för att vara attraktiv för en anställning vid en cykelverkstad.
Under utbildningen har du en arbetsplatsförlagd praktik
där du lär dig de praktiska momenten. På skolan i Båstad
finns din mentor och samordnare av utbildningen, där
du också läser de teoretiska delarna. På arbetsplatsen
finns handledare som stöttar dig i ditt blivande yrke. Efter
utbildningen finns mycket stora chanser till att få ett jobb
inom branschen.

ANSÖKAN
Ansökan lämnas via studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av tillräckligt antal
sökande.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
8 januari 2018
VILL DU VETA MER?
Kontakta:
Utbildningsledare:
Helén Rosenberg
Telefon: 0431-776 53
E-mail: helen.rosenberg@akademi.bastad.se
www.bastad.se/akademibastad/vuxenutbildning/yrkesvux/
Studie- och yrkesvägledare:
E-mail: syv@akademi.bastad.se

KURSER
450 poäng – 20 veckor

Branschkännedom 		 50 poäng
Service och bemötande (SEVSEV01)		 100 poäng
Avhjälpande underhåll 1 (DRIAVH01)		 100 poäng
Avhjälpande underhåll 2 (DRIAVH02)		 100 poäng
Personlig försäljning (FÖSPER01)		 100 poäng
Språkstöd kan ges för dig som behöver i yrkessvenska.
Yrkessvenska 		 50 poäng

www.akademi.bastad.se

