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KOMVUX - YRKESUTBILDNING
Larmtekniker

Tycker du om tekniska lösningar, installationer och system? Då kan ett yrke inom El vara
något för dig! Läs Hermods El-utbildning i Kristianstad. Utbildningen ger dig rätt kompetens och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
Som Larmtekniker arbetar du inom säkerhetsbranschen. Man är ofta anställd av ett elinstallationsföretag, elteknikföretag eller larm- och säkerhetsföretag. Man kan också jobba på ett mindre företag som
är specialiserat på exempelvis brandlarm.
En Larmstekniker installerar brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och
annan säkerhetsutrustning. Man jobbar med både trådbunden och trådlös kommunikation. Som Larmtekniker sköter du även service och reparation av larmsystem och säkerhetsanläggningar.

LARMTEKNIKER
Kurser

Poäng

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Datorteknik 1a1

100

Elinstallationer

200

Praktisk Ellära

100

Elkraftteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Servicekunskap

100

Larm, övervaknings- och säkerhetssystem

100

CCTV-system

100

Brandlarmsystem

100

Passersystem

100

Gymnasiearbete

100

Om utbildningen
Denna inriktning kan ha olika specialiseringar beroende på vilka kurser du läser i grundutbildningen. Efter utbildningen och efter genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. (Krav för certifikat:1500 gymnasiepoäng enligt ECY, godkända betyg i matematik, svenska och engelska enligt
förkunskapskraven nedan, intyg i skötselföreskrifter samt 1600 timmar verifierad yrkespraktik.) Läs
mer på www.ecy.com.
Du får en individuellt anpassad studieplan som är sammansatt med ämnen beroende på vilka förkunskaper och tidigare erfarenheter som du har. Utbildningsplanen är framtagen utefter ECY:s rekommendationer. För att du ska få ut det mesta av utbildningen och lära dig snabbt får du praktisera de
teorier som du läser direkt i vår verkstad. Du använder dig också av vår digitala lärplattform LEARNWARE för att utföra vissa uppgifter.
I utbildningen ingår även Arbetsplatsförlagt lärande som du genomför på ett företag och får då knyta
kontakter som kan leda till jobb. Du följer arbetsplatsens arbetstider fullt ut. Utbildningen är på heltid
och omfattar 25 poäng per vecka. När du är klar med dina studier påbörjar du din lärlingsperiod.

Behörighet
Du ska vara vuxenstuderande och minst 20 år (eller 19 år om du fyller 20 år samma år som utbildningen startar) och du ska ha gått ut grundskolan eller ha motsvarande kunskaper.

Ansökan
Du ansöker till utbildningen via Kristianstads kommun, besök http://www.kristianstad.se/sv/Skolportaler/vuxenutbildningen/Studera-pa-Vux/Ansokan/ för att ansöka.

Kontakta oss
Adress: Björkhemsvägen 7A, 291 54 Kristianstad
Kontaktperson: Robert Niklasson, Utbildningschef
E-post: bygg.syd@hermods.se
Telefonnummer: 040–631 67 89

