Få studierabat på din
uddannelse
- vvs-energiuddannelsen er
din genvej til en karriere i en
teknisk branche i rivende udvikling.

Få tjek på energien

Vvs-energiuddannelsen er en teknisk erhvervsuddannelse, hvor du arbejder med kloge løsninger,
der gør vores bygninger mere miljøvenlige og behagelige at opholde sig i.
Dygtige vvs-energispecialister er eftertragtede både
i Danmark og i udlandet, og du har masser af muligheder for at få et spændende arbejde og en god
løn, når du er udlært.

Sådan kommer du i gang

Som student begynder du direkte på 2. grundforløb,
der varer 12 uger.
Du søger efter en lærerplads, mens du går på
grundforløb - eller du kan vælge at finde en læreplads, inden du starter.
Når du har en uddannelsesaftale med en læreplads,
får du løn under hele din uddannelse.

Du bliver ekspert i blandt andet energioptimering,
miljøvenlig opvarmning og grøn ernergi, og du kan
være sikker på, der vil være stor efterspørgsel på
netop din viden mange år frem.

Med en studentereksamen, kan du gennemføre uddannelsen på kun 3 år. Det kræver blot, at du har
afsluttet dansk på a-niveau, matematik og fysik på
b-niveau og samfundsfag på c-niveau.

En vvs-energiuddannelse også en sikker genvej til
en alsidig hverdag med skiftende arbejdsopgaver
og et væld af muligheder for videreuddannelse og
karriereveje.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav kan du måske alligevel få afkortet uddannelsen – kontakt din
nærmeste erhvervsskole for mere info.

På specialet vvs-energispecialist kan du få et helt
års ‘studierabat’, hvis du kommer med en studenter
eksamen i baggagen.

Vvs-energispecialet for studenter
3 år, heraf 48,5 skoleuger

12
uger

Ordinært vvs-energispeciale
4 år, heraf 60 skoleuger

20 uger
Grundforløb 2

10
uger

!

Se mere på
vvs-energiuddannelsen.dk

6,5
uger
10 uger

Teoriperioder på erhvervs
skole - fælles for alle

10
uger

6,5
uger
10 uger
Teoriperioder på
erhvervsskole

1 års ‘studierabat’

10 uger

10 uger

Praktikperioder i
virksomheden

Kontakt
CELF (Nykøbing F.)			
Roskilde Tekniske Skole		
EUC Sjælland (Næstved)		
Selandia (Slagelse)			

Tino Jørgensen,
Michael Nørholt,
Elsebeth Pedersen,
Birte Jæger,		

tlf: 54888888, mail: tij@celf.dk
tlf: 30783196, mail: mno@rts.dk
tlf: 25235715, mail: elpe@eucsj.dk
tlf: 28447796, mail: bjza@sceu.dk

