Ønsker du å skape vakre omgivelser?

BLI ANLEGGSGARTNER

En anleggsgartner har veldig
varierte arbeidsoppgaver.
Mesteparten av tiden er du ute i frisk luft. Kreativiteten
din utfordres hele tiden, og du jobber mye selvstendig.

Vi benytter et stort spekter av maskiner og hjelpemidler,
og som lærling vil du få praktisk trening i bruk av alle
disse maskinene.

Bransjen i Bergen har
10 ledige lærlingeplasser!
Søk til OKAB - de fordeler plassene

www.okab.no

Som lærling får du ta del i den praktiske delen av driften på
et anlegg. Du vil lære å sette kantstein og brostein, lage
natursteinsmurer, plante trær, busker og blomster, lage
natursteinsdekker og mye mer. Du vil arbeide med store og
mindre prosjekter i private hager, gater, torg og parker.

Lærekontrakt i bedrift;

vi søker DEG!

Det finnes flere veier frem til fagbrev som anleggsgartner. Det er hva som
passer best for DEG som betyr noe. Bransjen i Bergen garanterer 10 plasser for
“lærekontrakt i bedrift i 3 år”. Da går du fra VG1, Naturbruk eller Bygg og anleggsteknikk,
og rett ut i 3 årig løp hos bedrift. Som vist med rød prikkete linje:

VG1
Grunnskole

Naturbruk
eller
Bygg og anleggsteknikk

VG2

Anleggsgartner og
idrettsanleggsfaget

Lærekontrakt
i bedrift i 2 år

Fagbrev
Anleggsgartner

Lærekontrakt i bedrift i 3 år

Lærekontrakt i bedrift i 4 år

Bedriftenes opplæringskontor OKAB, ivaretar og sørger for at du som lærling får den opplæringen du skal ha.
I tillegg bistår de med rettledning under opplæringen og de arrangerer også ulike kurs under læretiden.
OKAB Hordaland og Nord-Rogaland, Eidsvågs bakken 1, 5105 EIDSVÅG, Tlf: 55 53 55 40, www.okab.no
Kontaktperson: Daglig leder Geir Boge, mob: 915 75 287 geir.boge@mef.no

Listen viser vår regions

godkjente
opplæringsbedrifter
Hos oss kan du få lærekontrakt.
Søknaden skal sendes til Okab,
men kontakt oss gjerne direkte
om du lurer på noe.

Park Drift AS

Olsen & Inderøy Hage og Anlegg AS

Vestafjell AS

Tommys Hage og Anlegg AS

Tre og Hage AS

Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS

Gravdal Hage & Anlegg AS

Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Jan`s Hageservice AS

Anleggsgartnermester Askeland AS

Bergen Kirkelige Fellesråd

Wikholm Anleggsgartnermester AS

www.parkdrift.no
www.vestafjell.no
53 49 91 88

www.hageanlegg.no

www.janshageservice.no
www.bkf.no

www.nermiljo.no

www.tommyshage.no

www.anleggsgartner-lovaas.no
www.sveinboasson.no
www.askeland-as.no
www.wikholm.no
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