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HANTVERKSLÄRLING - en personlig Yh-utbildning!
Hej!
Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått fortsatt förtroende att bedriva Yhutbildningen Hantverkslärling till och med 2021! Under tio år har vi utvecklat
utbildningen tillsammans med branschorganisationer och handledare över hela
Sverige och vi ser fram emot de kommande åren.
Idag är Hantverkslärling som utbildning möjlig inom ett 70-tal smala hantverksyrken.
Vi söker hela tiden efter kvalificerade handledare som vill ta emot och lära upp en
lärling inom sitt yrke tillsammans med oss. Kanske är du en av dem eller känner till
någon annan som är intresserad? Kanske vet du någon som vill lära sig yrket och
som just den här utbildningsformen skulle passa för?
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För att få en lärlingsplats krävs förkunskaper inom yrket motsvarande ett år.
Dela
Hantverkslärling ger en gedigen yrkesutbildning under 100 veckor, 2,5 års studietid,
och som avslutas med ett gesällprov om det finns i yrket, annars ett
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examensarbete.
Som handledare delar du med dig av din kunskap och erfarenhet inom yrket.
Utbildningen ska i möjligaste mån genomföras i skarpt läge med riktiga
kunduppdrag. Som handledare får du ett arvode under utbildningstiden. För att bli
handledare krävs att du har minst 6 år i yrket på heltid, innehar F-skattsedel och har
ett gott renommé i branschen. Det är meriterande om du har gesäll- eller
mästarbrev.
Mer information hittar du också på vår hemsida http://www.hantverkslarling.se/
Följ oss!
Facebook: https://www.facebook.com/hantverkslarling/
Instagram: @hantverkslarling
Ansökningsomgången inför höstens kursstart är i full gång.
Sista ansökningsdatum är den 20 april 2018!
Hösten kursstart är den 27 augusti 2018.
Är du intresserad av att veta mer om utbildningen, om att vara handledare eller
känner till någon som vill utbilda sig inom yrket genom att gå som lärling?
Kontakt oss gärna så berättar vi mer!

Catharina Thyr- Carlsson, tel. 0247-369 54,
catharina.thyr-carlsson@hantverkslarling.se

Yrken inom Hantverkslärling
Attributmakare, Bokbindare, Brodör, Bryggare, Båtbyggare, Bössmakare, Charkuterist, Ciselör, Dekorationsmålare,
Dekormålare, Dockmakare, Duodji, Fönsterrenoverare, Förgyllare, Garvare, Gardinmakare, Gjutare, Glasblåsare,
Glasmålare, Gravör, Guldsmed, Handskmakare, Hattmakare, Inredningssnickare, Juvelfattare, Kakelugnsmakare,
Kapellmakare, Keramiker, Konstinramare, Konstsmed, Kopparslagare, Korgmakare, Kristallkronemakare, Kyrko-och
brukstextilrenoverare, Körsnär, Låssmed, Maskmakare, Maskör, Mattrestauratör, Modist, Musikinstrumentmakare,
Målningsrestauratör, Möbelrestaurerare/renoverare, Möbelsnickare, Patinör, Perukmakare, Porslins-och
Glasrestauratör, Rammakare, Repslagare, Riggare, Romskt hantverk, Sadelmakare, Segelmakare, Silversmed,
Skeppstimmerman, Skomakare, Skräddare, Skyltmakare/Emaljskyltmakare, Smed, Spinnare, Stenhuggare,
Stuckatör, Tapetmakare, Tapetserare, Timmerman, Träbildhuggare, Tunnbindare, Tygtryckare, Typograf, Urmakare,
Vagnmakare, Verktygsmakare, Väskmakare, Vävare, Ystare, Zoologisk konservator, Ädelmetallsmed,
Ädelstensslipare.
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Hantverkslärling Box 147 793 23 LEKSAND 0247-369 50
www.hantverkslärling.se

Det här är en inbjudan från Hantverkslärling.
Vill du inte få fler inbjudningar, klicka här.
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