VI HAR DE PRAKTISKA UTBILDNINGARNA FÖR DIG SOM HAR JOBB I SIKTE!

DU

ÄR VARMT
VÄLKOMMEN
TILL OSS!

TILLSAMMANS

NYTÄNKANDE

KVALITET

TRYGGHET

Som elev på Rinman Education får du

Utbildning truck
(A, B)
Utbildning
kran och travers

Utbildning
brandfarliga arbeten
Utbildning fallskydd
industri/bygg

Utbildning
lift/mobil plattform

Utbildning
SSG Entre

Möjlighet att läsa
in körkortsteori B
Arbetskläder, skyddsskor
och skyddsutrustning

Möjlighet att erhålla
stipendium

Möjlighet att läsa in
Högskoleförberedande ämnen

Åka på studiebesök
varje läsår
Komplett verktygsväska
som du får ta med dig hem
efter utbildningen
Teknikcollege-diplom
efter godkänd utbildning
Bärbar dator
under utbildningen

PIHLSKOLAN - RINMAN EDUCATION - INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Industritekniska programmet (IN) passar dig som är
intresserad av teknik och industriteknisk produktion.
På IN får du grundläggande kunskaper och utbildning för att
kunna arbete inom industriell produktion eller inom andra
områden där kompetens för tillverkning, underhåll och service
efterfrågas.
Du väljer en av våra 4 inriktningar som ger dig goda
baskunskaper, kompetens och stora möjligheter till
ett framtida arbete.
Din praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande) görs ute
på något av våra många samarbetsföretag i regionen.
Under din APL får du en inblick i ditt framtida yrke, du
får testa dina kunskaper från skolan och du har chansen
att skapa många bra kontakter ute på företagen.

Pihlskolan i Hällefors är huvudman för utbildningen och
det är där som du läser dina gymnasiegemensamma ämnen.
De industritekniska kurserna läser du på Rinman Education.
Rinman Education har kompetenta medarbetare och
en stor maskinpark som väl uppfyller kraven för våra
olika utbildningar.
Hos oss är det du som elev som står i centrum.
Med våra engagerade lärare och familjära stämning kan
vi erbjuda en miljö där du har de bästa möjligheterna att
lyckas utifrån dina förutsättningar och ambitionsnivå.
Efter studenten finns det stora möjligheter till arbete!

Hos oss blir du sedd och uppmuntrad. Du kommer möta spännande
utmaningar och vara väl förberedd inför yrkeslivet eller vidare studier.

Våra utbildningar är kvalitetsmärkta
enligt kriterierna för Teknikcollege!
BERGSLAGEN

Du kan läsa mer på www.teknikcollege.se

PROCESSTEKNIK

Här får du lära dig hur olika processer går till inom
tillverkningsindustrin, t.ex. hur man vidareförädlar
stål genom valsning.

Du får även lära dig gassvetsning, gasskärning samt
hårdlödning.

De praktiska kurserna gör du ute hos någon av
våra samarbetsföretag.

Efter avslutad utbildning har du en bra bas för att bli t.ex.
IW-svetsare (International Welder/Licenssvetsare).

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som
operatör inom exempelvis livsmedel, stål eller
annan tillverkningsindustri.

Programgemensamma ämnen
Produktutveckling 1
Kälsvets
Svets Grund
Tillverkningsunderlag 1

100p
100p
100p
100p

SUMMA 400p

Som svetstekniker får du lära dig att sammanfoga
metaller med olika svetsmetoder såsom MMA-,
MIG/MAG och TIG.

Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 2
Produktionskunskap 2
Produktionsutrustning 2
Produktionsutrustning 3

100p
100p
100p
100p

SUMMA 400p

SVETSTEKNIK

PRODUKT & MASKINTEKNIK

Du lär dig allt om skärande bearbetning såsom
metoder, verktyg, styrsystem och mätverktyg.

DRIFTSÄKERHET & UNDERHÅLL

Här får du lära dig mycket om service och underhåll.

Vi använder både manuella och datorstyrda maskiner.

Vi går igenom olika maskiner, smörjscheman,
lagerbyten och grundläggande svetskunskaper m.m.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis
arbeta som CNC-operatör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som
underhållstekniker inom industrin.

Programgemensamma ämnen
Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling 1

Programgemensamma ämnen
Avhjälpande underhåll 1
Underhåll – Driftsäkerhet
Underhåll – Elteknik
Underhåll - Lager och smörjteknik

Pihlskolan i Hällefors är huvudman för
utbildningen och det är där som du läser
dina gymnasiegemensamma ämnen.
www.pihlskolan.hellefors.se

Hällefors kommun har det bästa av två världar.
Närheten till en storslagen Bergslagsnatur,
blandat med den mindre ortens sköna puls.
www.hellefors.se

Hällefors Bostads AB (BoAB)
erbjuder trygga studentboenden
för elever från andra orter.
www.halleforsbostad.se

Du får gärna höra av
dig till oss om du har
några frågor eller om
du vill komma och se
hur vi har det

Titta gärna in på
vår nya hemsida

Rinman Education AB │Teknikens Hus │712 22 Hällefors │ 0591-60 500 │ info@rinman.se │ www.rinman.se

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen där stiftarna är Ovako, Hällefors kommun samt några små
och medelstora företag i kommunen. Ägarbilden i bolaget, som både är kommunal och privatägd, gör oss starka och unika.

