Ventilationsplåtslagare

»

Ventilationsplåtslagarens viktigaste
verktyg sitter mellan öronen
Som ventilationsplåtslagare får du använda både hjärna och
händer i ett yrke med goda framtidsutsikter och stora utvecklingsmöjligheter. Att en ventilationsplåtslagare även snabbt
får en bra lön bidrar nog också till att göra yrket populärt.
Praktisk problemlösare
Ventilationsplåtslagare är något av en problemlösare som får jobba med
tillverkning, montering och skötsel av alla delar i en ventilationsanläggning.
Så gillar du att både använda hjärnan och jobba praktiskt är det här yrket
för dig. Ventilation är dessutom ett område där möjligheterna att specialisera
sig eller bredda sig är mycket stora.

Fritt, omväxlande och socialt
Frågar du en ventilationsplåtslagare vad det bästa med jobbet är svarar han eller
hon förmodligen friheten. Det här jobbet är raka motsatsen till ett stillasittande
kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj. Här får du varierande
arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får träffa massor med människor
och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande arbetsvecka.

Världen ligger för dina fötter
Som ventilationsplåtslagare kan du fortsätta att utvecklas hela tiden. Både genom
mer kvalificerade arbetsuppgifter och olika vidareutbildningar. En naturlig utveckling för många plåtslagare är att starta eget. Flera av dagens största och lönsammaste plåtslagerier startades en gång i tiden av en driftig plåtslagare. Med
ett yrkesbevis som plåtslagare öppnas även dörrarna till att arbeta i andra länder
inom EU. Svenska plåtslagare är eftertraktade utomlands och får bra betalt.

Jobb direkt
Det råder i princip alltid brist på utbildade plåtslagare och montörer inom
ventilation, vilket innebär att du som utbildad ventilationsplåtslagare har
mycket goda chanser att få jobb direkt. Ett jobb som dessutom är omväxlande,
fritt och kreativt.

Här får du veta mer
Kanske går du på Bygg- och anläggningsprogrammet och ska välja inriktning
eller funderar på att jobba som ventilationsplåtslagare. I så fall ska du kika in
på www.platslagare.nu så får du veta mer.
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