AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN AMMATTITUTKINNON OSATUTKINTO,
PERUSOSAAMINEN, HAVATOR

Hakuaika
23.05.2022 - 23.09.2022
Tutkinto
Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
01.11.2022 - 31.03.2023
Toteutus
Koulutuksen aikana suoritat ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen, tutkinnon osan, joka on osa
maanrakennusalan ammattitutkintoa ja oikeuttaa käyttämään ajoneuvonosturia nostotöissä.
Opinnot sisältävät mm. seuraavia aiheita: vastuut, riskit, turvamääräykset, nosturin ja nostotapahtuman perusteet sekä
nosturin käyttö ja siirrot.
Koulutus alkaa marraskuussa ja kestää 100 päivää eli noin 5 kuukautta.
Lähiopetuksen teoriaopetus toteutetaan verkossa sekä ajoneuvonosturien käsittelyharjoitukset Havatorin Etelä-Suomen
toimipisteessä, käsittelyharjoitusten ajaksi tarjoamme sinulle maksuttoman majoituksen tarvittaessa. Työssäoppimisen
voit suorittaa missä tahansa Havatorin Suomen toimipisteessä. Toimipisteet löydät Havatorin nettisivuilta osoitteessa:
https://havator.fi/yhteystiedot/
Hakijoilta edellytämme: Motivaatiota ja innostusta opiskella tätä kiinnostavaa ammattia, C-luokan ajokorttia, normaalia
stereonäköä ja hyvää terveydentilaa. Eduksi katsomme valmiuden matkustaa.
Kuvaus
Havator on nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, elementtiasennuksia ja satamanosturipalveluita tarjoava konserni.
Havator toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. Konsernin liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja
sen palveluksessa on noin 550 työntekijää.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on nostoalan koulutusten edelläkävijä, joka on järjestänyt alan
koulutuksia valtakunnallisesti jo kuudella vuosikymmenellä. LHKK on työelämän rohkea uudistaja, sekä
kokonaisvaltainen kumppani, joka tarjoaa ratkaisuja ympäristönsä alati muuttuviin tarpeisiin, meillä opiskelee vuosittain
noin 2700 opiskelijaa 150 ammattilaisen opastuksella.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä tarjoaa sinulle yhdessä Havator Oy:n kanssa mahdollisuutta kouluttautua ja
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työllistyä ajoneuvonnosturinkuljettajaksi. Koulutus on valtakunnallinen ja koostuu lähiopetusjaksosta (30pv) ja
työssäoppimisjaksosta Havatorilla (70pv). Hakijalta edellytetään C-ajokorttia.
Lähiopetuksen teoriaopetus toteutetaan verkossa sekä ajoneuvonosturien käsittelyharjoitukset Havatorin Etelä-Suomen
toimipisteessä, käsittelyharjoitusten ajaksi tarjoamme sinulle maksuttoman majoituksen tarvittaessa. Työssäoppimisen
voit suorittaa missä tahansa Havatorin Suomen toimipisteessä. Toimipisteet löydät Havatorin nettisivuilta osoitteessa:
https://havator.fi/yhteystiedot/
Kustannukset opiskelijalle
Koulutuksen hinta osallistujalle 540 €
Lisätietoja antaa
Juha Etelätalo, juha.etelatalo@havator.com tai 050 513 0089
Tapani Hara, tapani.hara@lhkk.fi tai 050 313 4850
Haku koulutukseen päättyy 23.9.2022, paperivalinnat tehdään 26.-30.9.2022.
Haastattelut pidetään 10.-14.10.2022 ja valinnat julkaistaan 17.10.2022.
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