BÖRJA HÄR

Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Så här ansöker du:

01.

Ansök på jobb.forsvarsmakten.se.
I och med ansökan får du tillgång
till din personliga portal på
minsida.rekryteringsmyndigheten.se
Gör det webbaserade rekryttestet där
du svarar på frågor om hälsa, livsstil
och ditt intresse för Försvarsmakten.

02.
03.
04.

Efter godkänt rekryttest, boka en tid
som passar dig till antagningsprövning
via din portal. Försvarsmakten står för
resan till närmaste uttagningskontor.
Testerna tar ungefär en dag.

Under antagningsprövningen testas
du mot Försvarsmaktens medicinska,
fysiska och psykiska krav. Tillsammans
med yrkesvägledare matchas dina
testresultat och intressen mot lediga
utbildningsplatser. Du får ett preliminärt antagningsbesked om
du uppfyller kraven.

Efter godkänd säkerhetprövning är du
antagen och får ett antagningsbeslut
i din portal och besked om var din
utbildning kommer äga rum. Du måste
bekräfta din utbildningsplats.

Innan utbildningsstart kommer du att kunna besöka ditt
förband och delta på en informationshelg. På portalen
hittar du allt du behöver veta inför utbildningsstart.

Ibland kommer livet emellan…
Antagningsprövningen är giltig i två år om du vill söka igen.

MERITER
EFTER EN
GRUNDUTBILDNING
I FÖRSVARSMAKTEN
HAR DU UTVECKLAT:

• PERSONLIG MOGNAD
• FYSISK OCH PSYKISK STYRKA
• KÄNSLA FÖR STRUKTUR, ORDNING OCH REDA
• FÖRMÅGA ATT TA TILL DIG EN UPPGIFT OCH LÖSA DEN
• ATT PRESTERA OCH LEVERERA UNDER PRESS
• DIN SAMARBETSFÖRMÅGA
• DITT LEDARSKAP OCH DITT ANSVAR
• DITT SÄKERHETSMEDVETANDE

MILITÄR
GRUNDUTBILDNING
Du som har fyllt 18 år och är svensk medborgare kan
söka till Försvarsmaktens grundutbildning.

• Grundutbildningen (GU) består av grundläggande

militär utbildning (GMU) och befattningsutbildning (BU).

• Utbildningstiden varierar beroende på vilken
inriktning du är antagen till.
Soldater/sjömän/gruppbefäl utbildas i 9-11 månader.
Hemvärnssoldater/gruppbefäl utbildas i 4-7 månader.

• Befattningsutbildningen kan genomföras på
andra orter än där grundutbildningen börjar.

FÖRMÅNER
• Du får cirka 4500 kronor i månaden. Fri mat och
boende. Fri sjukvård och akut tandvård. Fria
hemresor i snitt varannan vecka.

• Du kan söka bostadsbidrag, familjepenning och
andra bidrag hos Försäkringskassan.

• Efter godkänd grundutbildning får du en
skattefri utbildningspremie som baseras på din
månadsersättning gånger antalet månader som
du har utbildats.
Exempel: 9 månader x 4500 = 40500 kronor.

• Du får betalt högskoleprov under din grundutbildning.
• Alla förmåner är skattefria.

EFTER
GRUNDUTBILDNINGEN
Efter godkänd grundutbildning får du erbjudande om att
fortsätta i Försvarsmakten. Beroende på din utbildningsinriktning kan du bli anställd soldat/sjöman eller gruppbefäl
på heltid eller deltid. Utbildar du dig mot Hemvärnet kan du
bli soldat/gruppbefäl. Du kan också bli behörig att studera
vidare till officer eller specialistofficer.
Du hittar mer information om grundutbildningen på
jobb.forsvarsmakten.se

