DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING
Det kræver kun tre ting:

TAG EN

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

FLY TEKNIKER-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

LÆRLING

• En uddannelsesplan, der laves sammen med
erhvervsskolen, og som beskriver, hvad lærlingen skal lære
Søg og find en lærling på praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN FLYTEKNIKER TIL?
Flyteknikeren er specialist i at vedligeholde og reparere fly. Flyteknikeren
kan også aflæse data fra flyets computer og skrive rapporter om det, der
bliver lavet på flyet.
Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper både stempel- og
turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og
haleror.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Flyteknikeren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION
I kan læse mere på www.faglært.dk eller kontakte udbyderne af uddannelsens hovedforløb,
som kan hjælpe med det praktiske:

TEC, Hvidovre
Telefon: 38 17 70 00

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•

Om aerodymamik og motorer
Om flystrukturer, flysystemer og flyinstrumenter
Dansk, engelsk, elektronik, fysik og matematik

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•

I grundlæggende viden om at vedligeholde og reparere flymotorer,
bremser, styresystemer, el- og navigationssystemer, stel, vinge,
hale, ror og landingsstel

Lærlingen kan afslutte uddannelsen som A-flymekaniker eller med et af
specialerne B1-flytekniker, mekanik, og B2-flytekniker, elektronik.
Med specialet B1-flytekniker, mekanik, kan lærlingen:
•
Vedligeholde, reparere, teste og klargøre enten fastvingede fly med
turbinemotor, fastvingede fly med stempelmotor eller helikoptere
med turbinemotor

Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Med specialet B2-flytekniker, elektronik, får lærlingen:
•
Viden om flyets elektroniske systemer
•
Viden om at vedligeholde og fejlsøge i navigationssystemer,
kommunikationssystemer og i de automatiske flyvesystemer
UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk fire år, ekskl. grundforløbet, hvoraf
lærlingen er på skole i 60 uger. Lærlingen har mulighed for
at stoppe efter Trin 1 A-flymekaniker. Der er også mulighed
for at specialisere sig til B2-flytekniker, som varer halvandet år.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)
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