Gröna näringar förberedande
utbildning
Letar du jobb och är intresserad av trädgård, anläggning och skötsel. Vi erbjuder en
förberedande utbildning för dig som är intresserad av ett arbete inom gröna
näringar. Gröna näringar är ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs
inom jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer.

Om Gröna näringar – förberedande utbildning
Gröna näringar är en förberedande utbildning för dig som vill veta mer om jobb och
utbildning inom trädgård, anläggning och skötsel. Genom utbildningen får du veta
mer om de olika jobben och om de olika yrkesutbildningarna som finns inom
regionen. Utbildningen är uppdelad i olika delar, så kallade moduler. Upplägget är
flexibelt och tiden för varje modul kan därför variera beroende på individuella
anpassningar. Under utbildningen ingår studiebesök och om det är aktuellt kan du
få möjlighet till en kortare arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för att pröva ett yrke i
reell miljö. Omfattning: Heltid (eller motsvarande arbetsutbud)

Vad leder utbildningen till?

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om de olika inriktningarna
inom gröna näringar och vilka jobb som finns i branschen, idag och i
framtiden.
Efter avslutad utbildning vet du mer om branschkrav och vilka
utbildningsmöjligheter som finns lokalt och regionalt.
Om du efter utbildningen har intresse och förutsättningar för att jobba inom
någon av de gröna näringarna rekommenderar vi dig till Arbetsförmedlingen
som fattar beslut om vidare Yrkesutbildning.

För vem passar utbildningen?
Utbildningen är för dig som är nyfiken på hur det är att jobba inom anläggning,
trädgård och landsbygdsmiljöer.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga

Är du intresserad?
Kontakta Arbetsförmedlingen.
Varför välja Eductus?

Vi samarbetar med olika naturbruksskolor som har mångårig erfarenhet.
Vi är experter inom lantbruk, skog, djur och trädgård.
Här har du möjlighet att kombinera teori med praktik.

Exempel på utbildningsinnehåll:
Arbetsmarknadens möjligheter inom näringen
Trädgård: anläggning, skötsel och växtkännedom
Kartläggning personliga förutsättningar

Anmälan
Kontakta Arbetsförmedlingen.
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