Kylbranschen
är glödhet!
UTBILDA DIG TILL
KYL & VÄRMEPUMPTEKNIKER

Sugen på jobb?
I Kyl- och värmepumpbranschen finns det goda
möjligheter för dig att få ett intressant jobb med
bra lön. Vi ser ett ökande anställningsbehov även
i framtiden, så säkra din plats redan nu och
studera till kyl & värmepumptekniker.

Ett spännande
yrkesval med goda
chanser till jobb

Vill du ha allt i ett?
Fritt yrke
som teknisk
problemlösare

Som kyl & värmepumptekniker har du ett fritt och
varierat yrke där du får arbeta såväl med praktisk
och teknisk problemlösning som med kundkontakt.
Det är du som ser till att vi kan spela hockey året
runt, hålla kyldiskarna i mataffärerna kalla och att
vi har behagligt inomhusklimat sommar som vinter.

En bransch
där Sverige är
världsledande

Hur långt vill du gå?
Oavsett om du i framtiden vill ut och erövra världen, stanna precis där du
är eller starta eget, är kyl- och värmepumpbranschen ett bra framtidsval.
Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen och även med kort
erfarenhet blir du attraktiv på såväl den nationella som den internationella
marknaden. Vill du byta roll framöver kan du jobba som projektledare,
säljare eller servicechef inom kyl- och värmepumpbranschen.

UTBILDNINGAR
Certifierad Kyl & Värmepumpmontör
Gymnasiet
Vill du snabbt komma ut i arbetslivet och ändå tjäna bra kan du
gå VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet och välja kyl- och
värmepumpteknik som inriktning i årskurs två. Denna inriktning finns
på ett tiotal gymnasieskolor i Sverige. Om den inte finns på din ort kan
du ändå plugga på ditt lokala gymnasium i samarbete med en annan
skola. Efter avslutad utbildning gör du ett certifieringsprov och blir
Certifierad Kyl & Värmepumpmontör, vilket gör att du direkt efter
studenten kan lägga vantarna på ett spännande jobb.

Certifierad Kyl & Värmepumptekniker
Yrkeshögskola (YH)

Snabb och
säker väg till
anställning

Fördjupande
kunskap
varvat med
praktik

För dig som vill arbeta med mer avancerade kyl- och värmepump
anläggningar finns YH-utbildningen. Den innehåller mycket praktik
eftersom en tredjedel av studierna sker på företagen, som lärande
i arbete (LIA). Du gör också en djupdykning i teorin, så att du blir
rustad inför den tekniska utvecklingen. Efter certifieringsprov titulerars
du Certifierad Kyl & Värmepumptekniker.

Karriärstege
Som duktig tekniker är det lätt att göra karriär.
Du kan bl.a. ta dessa karriärsteg:
• Specialist på större samkörda system
• Arbetsledare
• Servicechef
• Projektledare
• Konstruktör
• Företagsledare

www.kyl.se

Gå in på
så får du veta
mer om hur man blir kyl & värmepumptekniker.

Karriärkliv
inom
företaget

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Gustavslundsvägen 135
167 51 Bromma
08 512 549 50
info@skvp.se

