DISTANS

MONTAGELEDARE
SOLEL

Montageledare solel

Vill du bli en del av det viktiga miljöarbetet inom solel?
Är du intresserad av att arbeta med den allra
senaste spetstekniken när det gäller förnybar
energi? Skulle du kunna tänka dig ett jobb där du
är en viktig del i omställningen av eldproduktion
till förnybar el i Sverige?
Utbildningen ger dig kunskap om projektering
och förberedelser inför solmontage. Du får också
kunskap om arbetsledning och montagearbete vid
solelinstallationer.
Har du ett intresse för förnybara energisystem och
hållbarhetsfrågor kan det här vara utbildningen
just för dig. Solelbranschen är relativt ny, men antal
installationer ökar väldigt mycket och har gjort så
de senaste åren.

Efter examen kan du hitta jobb hos företag som
installerar solelsystem. Ofta handlar det om unga,
snabbväxande företag som arbetar med ny teknik
och som i rask takt utvecklar nya arbets- och
produktionsmetoder. Du kan också hitta jobb hos
företag som installerar solvärme.
Efterfrågan på montageledare solel är stor tack vare
den nya och expansiva branschen. Utbildningen är
en distansutbildning på ett halvår med ungefär 4-5
veckor då vi har kurser på skolan.

Ansök på www.hetautbildningar.se
Montageledare solel
Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng:
100 YH-poäng
Utbildningens studietakt:				Heltid
Utbildningsort:						Härnösand, Västernorrlands län
Utbildningens studieform:				Distans (med obligatoriska inneveckor i Härnösand)
Examensbenämning: 					Yrkeshögskoleexamen Montageledare solel
Ansvarig utbildningsanordnare:			
Härnösands kommun

Utbildningens innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Certifierad installatör Bas, teori (5 p)
Certifierad installatör Solel, teori (5 p)
Certifierad installatör Solel, praktik (5 p)
El och elsäkerhet, teori (10 p)
El och elsäkerhet, praktik (5 p)
Lärande i arbete LIA (35 p)
Projektledning och kommunikation (5 p)

•
•
•
•

Ställningsbyggande, teori (5 p)
Ställningsbyggande, praktik (5 p)
Takkonstruktioner, teori (10 p)
Takkonstruktioner, praktik (10 p)

Summa: 100 yrkeshögskolepoäng

Behörighetskrav
Grundläggande behörighetskrav för Yrkeshögskolan.
Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:
1.

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

3.

Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

2.
4.

Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har en gymnasieexamen från ett yrkesprogram (från 2014 och framåt) så uppfyller du kraven för
grundläggande behörighet till yrkeshögskola. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och
erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Information om behörighet utifrån folkhögskolebetyg finns på
www.yrkeshogskolan.se.

Följ oss på Facebook:
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand

Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand
Besöksadress: Gånsvikvägen 2, Härnösand
Telefon: 0611-34 86 03
E-post: info.heta.utbildningar@harnosand.se
Webb: www.hetautbildningar.se

