Arbetsmarknadsutbildning Gröna näringar

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
OCH SKÖTSEL
STOCKHOLM 40 VECKOR

Vill du arbeta med
trädgårdsanläggning?
www.hvilanutbildning.se

INFORMATIONSTILLFÄLLEN
16 MAJ
24 MAJ
1 JUNI

UTB.START STHLM
19 JUNI 2017

Ett framtidsyrke!

Du kan få yrkesbevis i

En unik utbildning som är framtagen utifrån anläggningsbranschens kompetenskrav och rekryteringsbehov. Branschförbundet Trädgårdsanläggarna i Sverige tillsammans med 50
trädgårdsanläggnings- och skötselföretag står bakom den här
rekryteringsutbildningssatsningen.

•
•
•
•
•
•

Växtkännedom, indelat i 3 steg
Beskärning och trädvård
Ritningsläsning, avvägning och utsättning
Lekredskap och träarbeten
Skötsel och förvaltning av utemiljö
Naturstensarbeten, indelat i 3 steg

Informationstillfällen

Yrkesutgång
Trädgårdsanläggare | Park- eller kyrkogårdsarbetare
Omfattning/utbildningsstart
Heltid under 40 veckor | Utbildningsstart 19 juni 2017
Var?
Utbildningen är förlagd till Hvilan Utbildning i Stockholm och
bygger på en kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Olika utbildningsmoment ges på olika platser för att garantera
en yrkesmässig utbildning.
Ta sig med lokaltrafik — pendeltåg & buss
Det går att ta sig med lokaltrafik till undervisningen. Teoretiska delar
ges på Franzéngatan 1b, tunnelbanestation Stadshagen. Praktiska delar ges på lite olika adresser, med varierande tillgänglighet. T.ex. läggs
trädgårdsanläggningsundervisning delvis en bit utanför Stockholm.
Förkunskapskrav?
Ett gediget intresse av trädgård och en vilja att arbeta yrkesmässigt är
ett måste. Du måste ha god fysik – inte nödvändigtvis muskulös utan
frisk och hälsosam. Det finns ett lika stort behov av tjejer som killar –
branschen ser inte med de ögonen.
Det är en fördel med B-körkort, men inget krav. Arbetet görs ofta
i arbetslag och då kan en viss andel medarbetare utan körkort åka
med.

Ewa Kinnunen, biträdande utbildningsledare
på Hvilan Utbildning i Stockholm, ger in
gående information om utbildningen och
håller därefter i intervjuer med varje intresse
rad deltagare:
• 16 maj
• 24 maj
• 1 juni
Plats: Hvilan Utbildning, Franzéngatan 1b

Anmälan till informationstillfällen
Anmälan och kontakt sker via din
handläggare på Arbetsförmedlingen.

Utbildningen ges av Hvilan Utbildning
i samarbete med:

Läs mer om våra utbildningar på www.hvilanutbildning.se
HVILAN UTBILDNING
Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se  
www.hvilanutbildning.se

HVILAN I SKÅNE
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

HVILAN I STOCKHOLM
Franzéngatan 1B
112 51 Stockholm  

HVILAN I JÄRNA
c/o Kulturcentrum Järna 25
153 91 Järna

HVILAN PÅ GOTLAND
c/o Gotland Grönt Centrum
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster

