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ARBETSGIVARE SOM STÅR 
BAKOM UTBILDNINGEN:



Hvilan Utbildning har utbildat i Skåne sedan 1868 
och ägs av arbetsgivarna i trädgårdsbranschen 
genom en ideell organisation. Nu startar Hvilan upp 
en 40-veckors trädgårdsutbildning i samverkan med 
Arbetsförmedlingen i Norra Mälardalen. Skolan ligger 
mitt i parken på Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna, 
strax söder om Uppsala.  

REKRYTERINGSUTBILDNING

Trädgård är en bransch med ett mycket stort 
anställningsbehov av utbildad personal. Utbildningen 
är därför en rekryteringsutbildning, vilket innebär att 
arbetsgivare finns med inför och under utbildningen. 
Det finns en mycket god möjlighet till anställning 
efter utbildningen för deltagare som klarat alla kurser 
och uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav.

STUDIEBESÖK/ INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Din handläggare kan anmäla dig till studiebesöket.

På plats får du en genomgång av arbetsmarknadens 
behov och utbildningen. Studiebesöken anordnas 
varje torsdag kl. 13:00 med start 24 januari 2019. På 
plats på Green Innovation Park, SLU Ultuna, Ulls väg 
29 C, 756 51 Uppsala. Be din handläggare uppge namn 
och mobiltelefonnummer.

INRIKTNING

Trädgårdsanläggning och skötsel

UNDERVISNING / UPPLÄGG

Undervisningen ställer krav både på fysiska och 
teoretiska förutsättningar och förmågor, och kan 
kombineras med yrkessvenska/ IPSU. 

ANVISNING

Det görs först en anvisning till FUB och sedan 
rekommenderar Hvilan tillsammans med 
arbetsgivarna vilka deltagare som har förutsättningar 
att genomföra utbildningen och att yrkesarbeta 
inom trädgård. Därefter anvisar handläggaren på 
Arbetsförmedlingen till AUB. 

ANTAGNING / KRAV

Du måste vara arbetslös och inskriven på 
Arbetsförmedlingen för att kunna söka utbildningen. 
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för 
att få information. 

NY TRÄDGÅRDSUTBILDNING I UPPSALA!

HVILAN 
YRKESUTBILDNING
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HVILAN YRKESUTBILDNING
Tel: 040-46 37 00

info@hvilanutbildning.se  
WWW.HVILANUTBILDNING.SE

UTBILDNINGSPLATS

Hvilan Yrkesutbildning
Arrheniusplan 12
756 51 Uppsala

KOLLEKTIVTRAFIK

Det är lätt att ta sig från centrala Uppsala.  
Till Ultuna-området går stadsbussarna tätt och 
stannar precis utanför Hvilans skolbyggnad. 

Avstånd

Uppsala centrum ca 7 km   

Restid på morgonen och eftermiddagen  
• Cykel: 18 min   
• Bil: 14 min    
• Stadsbuss: 20 min (går var 9:onde min)

FÖRBEREDANDE UTBILDNING, 

FUB, 2 VECKOR

25 februari – 8 mars  Test och kartläggning

AUB, CA. 40 VECKOR

11 mars 2019 – jan 2020 Rekryteringsutbildning

REKRYTERINGSUTBILDNING 40 VECKOR


