T V E RRFAGLIG
OP P LÆ RINGS KONTOR
FO R NUMEDAL

Samarbeid skaper
kompetanse
Tverrfaglig opplæringskontor for Numedal
(TFON) er et opplæringskontor med
godkjente lærebedrifter i Numedal. Vårt
mål er å bidra sammen med lærebedriften til at det utdannes gode
fagarbeidere i regionen.
TFON er en støttespiller for både lærling og
lærebedrift, og som lærling vil du få oppfølging gjennom hele læretiden. Vi tar oss
av alt det formelle, og sørger for at du får
riktig opplæring i henhold til læreplanen og
opplæringsloven. Vi bidrar til at alle lærlinger
får en god start på arbeidslivet, gir gode råd
og besvarer alle spørsmål – og tilbyr i tillegg
kurs i læretiden.

Hvorfor bli lærling?
• Du kommer tidlig ut i arbeidslivet.
• Du får lønn under opplæring.
• Du får bruk for både dine teoretiske
og praktiske ferdigheter.
• Du får en trygg og variert læretid i en			
godkjent lærebedrift.
• Du får et fag- eller svennebrev, som gjør
deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
• Du får praktisk erfaring, og har mange
muligheter for videreutdanning gjennom
fagskole, mesterbrev og Y-veien til høyere 		
utdanning.

Les mer på www.tfon.no og www.vilbli.no

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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Hvorfor bli
medlemsbedrift?
• Bedriften får utdanne fagarbeidere
i samsvar med bransjens behov og
kvalitetskrav.
• Bedriften får økt tilgang på fremtidige
fagarbeidere.
• Bedriften får bidra til å øke andelen		
fagarbeidere i regionen.
• Bedriften får tilskudd for å ha lærling.
• TFON tar hånd om alle administrative
oppgaver.
• TFON kobler inn aktuelle instanser ved
manglende fag eller særskilte behov.
• TFON bistår bedriften i rekruttering
av lærlinger.

Vi vil være ansvarlig leder for opplæringen, og
sikrer kvalitet gjennom tett oppfølging. Vi vil
være en god støttespiller gjennom læretiden, og
sørger for at opplæring gis i henhold til læreplan
og opplæringslov.
Vil din bedrift være med å ta samfunnsansvar?

GLED DEG TIL Å STÅ OPP!
www.numedal.vgs.no

www.skagerakenergi.no

Tverrfaglig Opplæringskontor
for Numedal
Numedal videregående skole
3629 Nore

Tlf. 905 041 58/416 00 230
post@vidda.no • www.vidda.no

tfon@tfon.no - www.tfon.no

Som lærling i Uvdal Kraftforsyning får du en
variert og spenningsfylt arbeidshverdag.

Statkraft Energi AS
Kraftverksgruppe Mår&Nore
www.statkraft.no

www.uvdalkraft.no

LEVERANDØR AV MEKANISKE PRESISJONSKOMPONENTER
OG MEKATRONISKE SYSTEMER
Engineering • Kompleks maskinering • Sertifisert sveis • Montasje
Lærebedrift innen fagene CNC-maskinering, Industrimekaniker,
Sveis og Dimensjonskontroll

Vil du være en del av
en spennende
fremtid i Moelven?

Vi har flere ledige lærlingplasser til ungdom som ønsker å jobbe innen
treindustrien i Norge. Meget gode muligheter for fast jobb.
Moelven Industrier ASA
Industriveien 2
2390 Moelv

Moelven Numedal AS
3620 Flesberg
moelven.no
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