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Bygg- och anläggningsprogrammet

Stor valfrihet!
Det här är vårt största program som ger dig som vill
arbeta i bygg- och anläggningsbranschen stora valmöjligheter. Här kan du välja mellan fem olika yrkesinriktningar. Undervisningen sker bl.a. i bygghall, anläggningstält,
verkstäder för måleri och plåt eller ut på övningsområdet
i stora, fina utrymmen med bra, moderna maskiner och
utrustning - för att du ska få en bra utbildning.
Samtliga yrken i byggbranschen kräver goda kunskaper
och färdigheter både i teori och i praktik. Om du väljer
Wendesgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram så får
du de bästa förutsättningarna oavsett vilken inriktning
du väljer.

Våra yrkesinriktningar är:
• Husbyggnad – leder bland annat till yrken som betongarbetare, murare eller träarbetare/snickare.
• Måleri – ger kompetens för byggnadsmåleri med både
moderna och äldre målningsmetoder.
• Plåtslageri – yrkesutbildning inom byggnadsplåtslageri,
ventilationsteknik, svetsning och lödning.
• Mark och anläggning – olika markarbeten vid byggen,
byggande av ledningsnät och anläggning av parker och
trädgårdar är arbetsuppgifter för denna yrkeskategori.
• Anläggningsfordon – utbildning till anläggningsförare
där man hanterar jordförflyttande anläggningsmaskiner.

Wendesgymnasiet ger alla
möjligheter till ett jobb
Wendesgymnasiet är en kommunal skola, ett tryggt och
pålitligt alternativ med nöjda elever som gärna rekommenderar skolan till andra. Vi har ett gott rykte och
samarbete med branscherna vi utbildar mot, vilket ger
goda möjligheter till ett jobb efter studierna. Ser du dig
själv som exempelvis en blivande fordonsmekaniker eller
lackerare, lastbilsförare, VVS-montör, kylmontör, målare,
plåtslagare, snickare eller maskinförare – då är Wendesgymnasiet det självklara valet.
Med en yrkesexamen i ryggen har du alla möjligheter i
världen. Våra yrkesprogram leder till yrkesexamen och

eftertraktade jobb samtidigt som dina tre år också ger
grundläggande högskolebehörigheten.

Wendesgymnasiets olika program har välanpassade
lokaler och välutrustade verkstäder. Den tekniska utrustningen ligger i framkant och våra behöriga lärare ser hela
tiden till att utveckla sin pedagogik. Hos oss kan du välja
mellan; Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet – Gör det!

Fordons- och transportprogrammet

Modern fordonsteknik
Programmet för dig som gillar teknik och fordon. Här
lär du dig att arbeta med service och reparationer av
personbilar, tunga fordon och mobila maskiner eller att
köra lastbil.

Vi har kraftfulla resurser – all teknisk utrustning och våra
övningsfordon är av senaste snitt och uppdateras fortlöpande. Utöver renodlad modern teknik tränas du i att
samarbeta kring problemlösning och att vara serviceinriktad i de kundkontakter som de olika yrkena innebär.
Wendesgymnasiet är certifierade inom Motobranschcollege, vilket är en kvalitetsmärkning från motorbranschen och en garanti för ett bra samarbete och goda
relationer med fordonsföretagen.

Välj bland våra fyra inriktningar:
•
•
•
•

Personbil – för att kunna arbeta som mekaniker med
service, underhåll och reparationer av personbilar läser du el, elektronik, service, diagnostik, och underhåll.
Lastbil och mobila maskiner – specialiserar dig på
tunga fordon som t.ex. traktorer, lastmaskiner, bussar
och lastbilar men också trädgårdsmaskiner.
Transport – lär dig grunderna för att arbeta med godshantering och att yrkesmässigt köra lastbil och lastbil
med släp. Vi har mycket goda möjligheter till övningskörning i anslutning till skolans område.
Karosseri och lackering – fördjupar dig inom billackering eller bilskadereparation. Du får arbeta med olika
svetsmetoder och avancerad utrustning.

ALLT INOM KYLA
VÄRME OCH ENERGI

044-10 13 15

opmaskiner.se

VVS- och fastighetsprogrammet

Jobb i en framtidsbransch
Utbildningen är rätt för dig som är praktiskt lagd och
intresserad av morgondagens teknikområden energi
och miljö. Du får lära dig praktiskt arbete med service,
underhåll, installation, drift och produktion på energiområdet. Här ingår hantering av utrustning för uppvärmning
av fastigheter, att kunna avläsa och ställa in utrustningen
för mesta effekt vid minsta möjliga energianvändning. Du
får grundläggande kunskaper i energianvändning, ellära,
mät- och reglerteknik med mera.
Vi är certifierade inom VVS-college. En kvalitetssäkring
som garanterar att du som elev på VVS- och fastighets-

programmet får en bra utbildning som förbereder dig
inför lärlingstiden.

Vi erbjuder följande inriktningar:
• VVS (värme, vatten och sanitet) – kunskap om att
installera och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar. Vi utför också installationer, reparationer, felsökningar och underhållsarbeten i VVS-anläggningar.
• Kyl- och värmepumpsteknik – lär dig installation,
service, drift- och underhåll av olika anläggningar.

Är du vår nya medarbetare?

Vi välkomnar både praktik- och jobbansökningar från

Bygg- och anläggningsprogrammet • Fordons- och transportprogrammet

WWW.BOBCAT.SE
WWW.BOBCAT.SE

Artillerivägen 3, 291 63 Kristianstad ∙ 044-13 69 39, wendesgymnasiet@kristianstad.se
Följ oss på sociala medier och besök vår hemsida ∙ www.wendes.se

Kom till vårt Öppet hus!
Lördagen i vecka 45
kl. 10.00-14:00.

