Karriere
Lindesnes
Påmelding til kveldskurs:


Tlf: 38 27 87 00



E-post:
karrierelindesnes@vaf.no

Nå tilbyr vi kveldskurs i:
VG2 Automatisering og
VG3 Automatiseringsfaget



Videregående opplæring
for voksne



Aktuelle kurs

Kontakt oss i dag!

Postadresse:
Vest-Agder Fylkeskommune, Karriere
Lindesnes
Postboks 1010, 4687 Kristiansand

Realkompetansevurdering
E-post: karrierelindesnes@vaf.no



Tlf: 38 27 87 00

Karriereveiledning

Besøksadresse:
Kallhammerveien 8, 4514 Mandal



Karriere Lindesnes

Karriere Lindesnes tilbyr også:

Oppstart august 2018
(Oppstart av kurs forutsetter nok kandidater påmeldt)

Undervisning
eksamen og fagprøve
Kurset passer bra for
elektrikere som ønsker
et fagbrev nr. 2

August 2018 starter vi opp
kveldsundervisning i VG2 Automatisering.
Vi avslutter VG2 med privatisteksamen i
desember 2018.
Januar 2019 fortsetter vi kveldsundervisning
i VG3 Automatiseringsfaget og avslutter
med privatisteksamen våren 2019.
(Oppstart av kurs forutsetter nok kandidater påmeldt)

Hvem kan delta?


For å delta på kurset må du ha
gjennomført Vg1 Elektrofag



Kurset passer bra for elektrikere
som ønsker et fagbrev nr. 2



Faget er tverrfaglig, det er
derfor viktig at du har god
helhetsforståelse for prosesser
og automatiseringssystemer



Bedriftene vil ha behov for
medarbeidere som forstår
sammenhengen fra ide til ferdig
produkt



Det er viktig at du kan forstå og
ta hensyn til brukernes behov

Undervisning
Undervisningen planlegges en kveld
annenhver uke i Karriere Lindesnes lokaler
i Mandal.
Fagprøve
Etter bestått VG3 privatisteksamen kan vi
på Karriere Lindesnes hjelpe deg med
utregning av din tidligere praksistid, og
hva som eventuelt gjenstår før du kan
melde deg opp til fagprøve.

Velkommen til
Karriere Lindesnes

Pris
VG2 Automatisering
Oppstart august 2018

kr 9 000,-

VG3 Automatiseringsfaget
Oppstart januar 2019

kr 9 000,-

I tillegg kommer bøker og
eksamensgebyr

ca kr 2 300,-

Automatiker
Som automatiker kan du få jobb i
prosessindustri, mekanisk industri og i
bedrifter som bygger, reparerer og
vedlikeholder automatiske
prosessystemer og maskiner.
Vanlige arbeidsoppgaver for
automatikeren:


planlegge arbeidet ut fra
tegninger og arbeidsbeskrivelser



utvikle og bygge automatiserte
systemer



utføre service og vedlikehold på
maskiner og anlegg



rette feil og forbedre systemene
slik at de passer brukernes behov

