Välkommen att höra av dig till oss
Kontaktuppgifter
Yrke

Kontaktperson

Byggnadsmålare
Byggnadssnickare
Betongarbetare
Murare
Golvläggare
Plattsättare
Reparationsskomakare

Pilvi Ryökkynen
Utbildningschef, Bygg och hantverk
pilvi.ryokkynen@utbnord.se
+46 70 555 14 74

Automationstekniker
Datatekniker
Nätverkstekniker
Programmerare
Webutvecklare
Undersköterska
Kock
Servitör/Servitris

Anne Arrelo
Utbildningschef, Informationsteknik,
restaurang och vård
anne.arrelo@utbnord.se
+46 70 555 12 94

Elektriker
Kylmontör
Bilmekaniker
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Plåtslagare
CNC-operatör

Alf Töyrä
Utbildningschef, Teknik och industri
alf.toyra@utbnord.se
+46 70 555 87 24

Övriga yrken och allmän
information om valideringen

Iiris Matela
iiris.matela@utbnord.se
+46 72 227 89 67

Utbildning Nord - Nyckeln till den nordiska arbetsmarknaden
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Utbildar till kompetens som saknas - Validerar kompetens som redan finns

www.utbnord.se

Validering av yrkeskompetens
Syftet med valideringen är att synliggöra yrkeskompetenser som individen
säger sig ha men saknar dokumentation på. För att validering ska kunna göras
krävs det att individen har några års erfarenhet inom yrket. Valideringen
genomförs tillsammans med yrkeskompetenta bedömare från skolan eller vid
behov från näringslivet.
Efter genomförd validering ges ett skriftligt
utlåtande om de uppvisade kompetenserna.
I utlåtandet finns möjligheter att ge
rekommendationer om lämpliga åtgärder för
att uppnå full yrkeskompetens eller åtgärder
som kan främja yrkesutövandet i framtiden.

Hur vi genomför validering
Foto: Viktor Lahti

Något om vilka vi är och vad vi erbjuder
Utbildning Nords verksamhet med arbetsmarknadsutbildning startade 1970.
Sedan 1991 är vi en stiftelse bildad av regeringarna i Finland, Norge och
Sverige. Verksamheten regleras av en fyraårig överenskommelse mellan de
tre länderna och stiftelsens stadgar.
Utbildning Nord erbjuder professionella yrkesutbildningar för arbetssökande och företag för den nordiska arbetsmarknaden. Utbildningarna
anpassas efter varje individ och vår undervisning bygger på mottot
”learning by doing”. Det innebär att många av våra utbildningar grundas i
praktiskt lärande med stöd av engagerad och kunnig personal. De som
studerar här får stort eget ansvar och blir väl rustad för framtida jobb.
Bredden i såväl nationaliteter som typer av utbildningar skänker en
alldeles speciell atmosfär och gör Utbildning Nord till en kreativ
mångkulturell mötesplats. Studiemiljön är unik och finns inte att hitta
någon annanstans.
För arbetsförmedlingen och företag erbjuder vi även validering av
yrkeskompetens.

Vi kan erbjuda valideringstjänster i huvudsak på två sätt.
Dessa är:
Arbetsförmedlingens yrkeskompetensbedömning.
Branschvalidering enligt branschmodellen inom bygg-, måleri-,
motor- och elbranschen.

