Vi sikrer
fremtiden
for våre
ungdommer

Formidling av lærlinger
I 1992 startet IFOS (Industriens Faglige Opplæringssenter)
med å skaffe teknologibedriftene kompetent arbeidskraft.
Vi har deretter blitt et rent opplæringskontor med hoved
fokus på formidling og oppfølging av lærlinger. Opplærings
kontoret Tre og Møbel slo seg sammen med oss i 2009 og vi
har dermed fokus på formidling av læreplasser innen
-	 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP)
-	 Bygg- og Anleggsteknikk (Tre- og møbel)
-	 Håndverk, design og produktutvikling

Hva driver vi med?
Kort fortalt så tegner vi lærekontrakter og ordner all kontakt
med Vestland Fylkeskommune. Videre bistår vi bedrifter til
å bli godkjente lærebedrifter. Vi bistår også lærlinger som
mangler teoretisk kompetanse slik at disse kan bli kvalifisert
for oppmelding til fagprøve. I tillegg arrangerer vi kurs,
formidler kontakt med ulike instanser, fremskaffer lære
materiell, dokumenterer og følger opp lærlingene hele veien
fra oppstart til fullført fagprøve.
Ved hjelp av sosiale medier, skolebesøk , nettside og messer
vil vi markedsføre lærebedriftene og fagene. Vi yter bistand
til våre medlemsbedrifter som ønsker at deres ufaglærte
ansatte skal ta fagbrev.

For ytterligere informasjon
se vår nettside eller kontakt oss:
Daglig Leder Sigbjørn Tarberg,
Mobil: +47 473 66 807, sigbjorn@ifos.no
Opplæringskonsulent Ranveig Nordvik Toftevåg,
Mobil: +47 900 83 439, rnordvik@ifos.no

Vi har lærlinger innenfor
disse lærefagene:
Bygg- og anleggsteknikk
–
–
–
–

Betongfaget
Industrisnekkerfaget
Trelastfaget
Trevare- og Bygginnredningsfaget

Håndverk, design
og produktutvikling

Hvorfor velge
yrkesfag?
Har du en yrkesfaglig utdanning er du ettertraktet på
jobbmarkedet. Du vil derfor ha stor mulighet å gå inn i
arbeidslivet rett etter skolen. Det finnes mange ulike fag
og du finner helt sikkert noe som interesserer deg. Velg et
fag som motiverer til mer læring. Hvem vet, kanskje blir
du så inspirert at du ønsker å fortsette med høyere studier.
Med fagbrev herfra kan veien gå videre til både teknisk
fagskole, ingeniør og sivilingeniør.
Yrkesfaglig utdanning kan gi deg muligheten til å komme
raskt ut i en godt betalt jobb. Du slipper også å ta opp
studielån.

– Komposittbåtbyggerfaget
– Møbelsnekkerfaget
– Trebåtbyggerfaget

Teknikk og
industriell produksjon
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CNC maskineringsfag
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfag
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefag
Logistikkfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikk
Sveisefaget
Reservedelsfaget

Andre fag:
– Automatiseringsfaget
– Ortopediteknikerfaget
– Låsesmedsfaget

Er det andre fag du er nysgjerrig
på men som du ikke finner
i oversikten her?
Ta kontakt med oss så kanskje
vi kan hjelpe deg likevel.
For nærmere informasjon
om de enkelte lærefagene
– sjekk www.vilbli.no

Kongshavn Gruppen har i over 50 år utviklet, designet og produsert avanserte hydrauliske og mekaniske
produkter, som kraner og lastehåndteringsutstyr for skips- olje- og gassindustrien. Vi skreddersyr
komplette løsninger som tilfredsstiller kundens aktuelle behov, standarder og krav.

Engineering

Maskinering

Mekanisk produksjon

Hydraulikk

Fagdisipliner: Maskinarbeider. Industrimekaniker. Plate/sveis. Elektro/automasjon.

Vi stiller strenge krav og gir deg solid kompetanse som beste bærebjelke i ditt fremtidig arbeidsliv.
For mer info www.kongshavn.no

Service
Service

Lockit er godkjent opplæringsbedrift.
Vi søker hele tiden etter dyktige lærlinger som ønsker
å bidra til godt arbeidsmiljø og gode resultater.

IFOS
Damsgårdsveien 225 , 5160 Laksevåg
Postboks 82 Laksevåg, 5847 Bergen
Telefon: 55 94 24 10 – ifos@ifos.no
www.ifos.no

Tlf. 55 92 20 80 • E-post: post@lockit.no • www.lockit.no

Tilbud ved skolen fra august 2020:
• Bygg og anleggsteknikk – vg1 og vg2
• Elektrofag – vg1 og vg2
• Helse- og oppvekstfag – vg1, vg2 og vg3
• Salg, service og reiseliv inkl. transport og logistikk – vg1 og vg2
• Teknikk og industriell produksjon vg1 og vg2
• Idrettsfag vg1, vg2 og vg3
• Påbygg til generell studiekompetanse vg3 og vg4
Åsane videregående skole
Åsane senter 52, 5116 Ulset
Tlf. 55 95 69 00 • post.aav@hfk.no
www.asane.vgs.no

Bertel O Steen Power Solutions har siden
1969 vært importør og distributør av
MTU-produkter og løsninger fra RollsRoyce. Vi leverer marine
dieselmotorer for større fartøyer i tillegg
til nødstrøm- og brannvannsystemer for
offshore og landbasert industri.

Er du interessert motorer?

Som lærling i Bertel O Steen Power
Solutions vil du få jobbe sammen i et
profesjonelt team både i på vårt verksted
i Damsgårdsveien og ute hos våre
kunder i hele landet.
Vi er opptatt av profesjonalitet og kompetanse og har vårt eget opplæringssenter for kunder og leverandører i tillegg
til at vi naturligvis holder våre ansatte
oppdatert med det nyeste leverandøren
vår har å tilby.

Kunne du tenke deg en lærlingeplass hos oss?
Ta kontakt med stig.tuastad@bospower.com
47 86 18 18 for mer informasjon
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Våre kunder finnes over hele landet
og sammen med våre søsterselskaper i
Sverige, Finland og Danmark gir dette
store muligheter for den som vil oppleve
litt mer.

