
För dig som vill gå 
en yrkesutbildning 
som snabbt leder till 
ett jobb. J

Förbättra människors 
vardag – bli ventilations-
montör!
Som ventilationsmontör installerar du ventilationssystem i bygg-
nader och ser på så vis till att det går att andas frisk luft inomhus. 
Utvecklingen går fort framåt och här finns alla möjligheter att 
specialisera sig.

Fritt, omväxlande och socialt
Yrket innebär samarbeten med många olika 
yrkesgrupper, stor frihet under ansvar och 
varierande arbetsuppgifter. Oftast ingår monte-
ring av kanaler, fläktar och aggregat. Ibland 
kräver det även egen tillverkning i verkstaden. 
Injustering, underhåll och kontroller av venti-
lationssystem kan också vara en del av jobbet. 
Det här är raka motsatsen till ett stillasittande 
kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad in i 
minsta detalj.

Jobb direkt
Utbildade ventilationsmontörer är mycket 
attraktiva på arbetsmarknaden då det råder 

stor brist på ventilationsmontörer över hela 
landet. Chanserna till att få ett jobb direkt efter 
avslutad utbildning är därför mycket goda.

Karriär
Den som satsar på att bli ventilationsmontör 
kan med tiden välja inriktningar som exempel-
vis energioptimerare, installationssamordnare, 
injusterare, projektör, ventilationstekniker 
eller besiktningsman. Det går också att vid-
areutbilda sig till exempelvis tekniker, arbet-
sledare eller projektledare. Många väljer också 
att starta eget efter några år.

Bli ventilationsmontör
Det finns fem olika utbildningsvägar för 
att bli ventilationsmontör.

1. Gymnasieskolans treåriga VVS- 
och fastighetsprogram.  
Efter utbildningen följer ca 2 år som 
lärling.

2. Företagsförlagd gymnasie- 
utbildning 
Finns vid vissa gymnasieskolor som 
själva saknar ventilationsinriktning. 
Kompletterande utbildning ges på 
branschens skola PVF Teknikcentrum  
i Katrineholm. 

3. Företagslärling 
Anställning och utbildning i företag. 
Kompletterande utbildning ges på 
branschens skola PVF Teknikcentrum  
i Katrineholm. 

4. Arbetsmarknadsutbildning 
45-veckors utbildning genom Arbets-
förmedlingen, varav ca 25 veckor är 
förlagda till en av branschen godkänd 
utbildningsanordnare.

5. Komvuxutbildning 
På några platser i landet kan man få ut- 
bildningen genom ett läsår på Komvux. 
Utbildare ska vara godkända av bran-
schen och ha en egen verkstad och 
yrkeslärare.

Stor efterfrågan!
Ventilationsbranschen har både nu och 
framöver ett stort behov av fler utbil-
dade ventilationsmontörer. 

PVF Yrke & Utbildning har i uppdrag 
att informera, rekrytera och skapa 
utbildningsmöjligheter så att fler 
ungdomar kan upptäcka ventilations-
branschen.

I varje län har ventilationsbranschen kontaktpersoner 
(lokala yrkeskommittéer) som kan svara på dina frågor  
om yrket och möjliga utbildningsvägar för just dig.

Vill du 
veta mer?

www.vent-montor.nu
www.pvf.se
www.facebook.com/bliventmontor


