Servicetekniker Elkraft
Hos Åsbro Kursgård får du en spännande, lärorik och
nyttig utbildning i ett framtidsyrke!

Studietakt: 100 %
335 Yh-poäng

Eftertraktat yrke med jobb över hela landet!
Behovet av servicetekniker inom elkraft är stort över
hela landet. Efter avslutad utbildning kan du till
exempel arbeta med ny- och reparationsarbeten på
elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer samt med stora krafter.
Utbildningen Servicetekniker Elkraft ger dig yrkeskompetens för att arbeta som:
• Servicetekniker elkraft
• Reläskyddstekniker
• Reläskyddsprovare
• Apparat- och kontrollanläggningstekniker
• Stationstekniker elkraft
Du kommer också kunna montera och koppla in utrustning och system samt genomföra underhåll och
service av anläggningar och stationer.

En utbildning med kopplingar till branschen

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du
kommer att lära dig om elkraftsanläggningar och
svenska elkraftssystem och hur man planerar för en
elkraftanläggning. Du kommer också att lära dig
hur man genomför arbetet på ett säkert sätt enligt
branschens elsäkerhetsanvisningar, hur man tar ned
en nödställd och hanterar arbete på väg.
Av utbildningens 335 Yh-poäng utgörs 100 Yhpoäng av LIA-kurser, d.v.s. Lärande i arbete. Dessa
kurser genomförs i samarbete med företag från
branschen.

Du får en rad behörigheter och bevis
• Höghöjdsbehörighet för mast- och
stolparbete
• Motorsågskörkort
• Utbildningsbevis arbetsplattform
• Förarbevis terränghjuling
• Heta arbeten
• Säkerhet på väg
Alla dessa behörigheter och bevis ökar dina chanser till anställning. De är självklart en förutsättning
för att du ska klara av ditt arbete på ett säkert
och effektivt sätt. Utöver detta kommer du även
att läsa ESA (elsäkerhet), få utbildning i första
hjälpen och hjärt/lung-räddning, lära dig om hur
el och energi transporteras och transformeras,
hur storkraftnätet samspelar med distributionsnätet och mycket mer.

Åsbro Kursgård – energibranschens
utbildningscenter

Här kan du bo under utbildningen. Vi har en uppskattad lunchrestaurang, bra och moderna föreläsningssalar, olika fritidsaktiviteter för dig som bor
kvar, samt framförallt en unik och komplett övningsanläggning. Åsbro Kursgård är energibranschens
utbildningscenter och belägen i södra Närke, cirka
tre mil söder om Örebro.

Läs mer på www.asbro.se

ANDREAS TORPEHAG,
Tekniska Verken, Linköping
– Det är ett väldigt varierande jobb, och det gillar jag. Ena
dagen kan man stå och göra felsökningar inne på en station och
nästa dag står man på ett gärde och skarvar en kabel. Det är
väldigt självständigt och man får stor möjlighet att planera sina
dagar själv.
TOBIAS ÅHLANDER,
Tekniska Verken, Linköping
– Som stationsmontör jobbar jag med både reparationer, service
och nybyggnationer. Till exempel installerar jag fjärrkontrollerna
här i stationen som automatiskt kopplar om strömmen om det
skulle bli strömlöst någonstans. Det är en bransch som hela tiden
utvecklas med ny teknik och behovet av kunnig personal är stort.
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Vi har starka samarbetspartners, det ger dig goda möjligheter till jobb efter utbildningen!

Vill du ha mer information om utbildningen
är du välkommen att läsa mer på

www.asbro.se

