
Välkommen till oss!
Vi är några som vill berätta kort om varför vi tycker att VVS-yrket är så speciellt, 
och varför vi valde denna väg efter skolan. Vi hoppas att detta kan bidra till att
fler väljer yrket och att kanske just du vill bli en av oss.

”Efter lärlingsperioden och några år som VVS-
montör tipsade min arbetsgivare mig om IUC. Nu 
läser jag till installationsingenjör för att sen kunna 
arbeta som projektledare, konstruktör eller teknisk 
säljare. VVS-yrket är ett varierande jobb och har 
alltid mycket som ska lösas. Räknar jag dessutom 
in den sköna arbetsmiljön och arbetskompisarna så 
har jag ett drömjobb!”

Simon Jansson, 24 år
Student Kavelbrogymnasiet 2006, 

idag vidareutbildning IUC

”Jag jobbar som lärling idag. Det 
händer saker hela tiden, så  

dagarna går fort. Jag får lösa  
problem, verkligen tänka 

till och jobba mycket med 
det praktiska. Älskar att 

svetsa och ser fram emot 
när jag är fullbetald och 
har de rätta licenserna. 

Är nog rätt nöjd.”

Anton Broman, 20 år
Student Energiprogrammet  

De La Gardiegymnasiet 2010
”Jag tycker om att arbeta med kroppen. Min trä-
ning med gym, fotboll och bandy gör att man rår 
på allt. Jag gillar de halvstora bygguppdragen. Då 
får man direkt klart för sig planeringen i stora drag 
och arbetar tillsammans med 2-3 kollegor. Jag 
kommer nog att jobba med detta många år fram- 
över och sen försöka vidareutvecklas och kanske 
göra annan karriär inom företaget.”

Thomas Andersson, 23 år
Student Kattegattgymnasiet 2007



Detta är VVS 2000
VVS 2000 är en västsvensk branschorganisation som arbetar för branschen och 
sina medlemmars bästa. Vi tror på en stark VVS-bransch med bas i den nyckelroll 
vi spelar för att skapa trivsel och förutsättningar för människor och företag. www.vvs2000.com

”Idag jobbar jag som projektledare och resan dit har varit 
både spännande och lyckosam. Efter lärlingstiden och 
några år som VVS-montör, kände jag det var dags att 
vidareutbilda mig. Gick 2,5 år på IUC i Katrineholm på linjen 
Installationsteknik. Då hade jag fått ett stipendie som beta-
lade en del, inkl. löftet att komma tillbaka som kalkylator och 
senare projektledare. Träffar väldigt många yrkeskategorier 
och människor i kedjan från idé, planering, uppbyggnad 
och överlämning till kund. Jag har frihet – men under stort 
ansvar!”

Martin Landström, 29 år,
Student Energiprogrammet, LindholmenGymnasiet 2001

”Här känner jag att jag kommit helt rätt! Efter praktiken på 
15 veckor, var det ganska självklart att jag sökte till Abri.  
Nu ska jag bara se till att klara av lärlingsåren och slutprovet 
på ett bra sätt, sen väntar yrket som VVS-montör – mycket 
praktiskt, händer mycket och är spännande! Jag går 
tillsammans med en kanonkille idag, så jag lär hela tiden. 
Detta är yrket jag kommer att hålla på med länge.”

Erik Svensson, 20 år,
Student Energiprogrammet Sven Ericson Gymnasiet 2010

”Har jobbat några år nu och det är riktigt kul. Jobbet som 
VVS-monör ger mig stor frihet och innebär att jag har hand 
om många olika typer av uppdrag. Gillar mest de lite mindre 
jobben. Har bra lön och schyssta arbetskompisar. Ska pre-
cis börja bygga hus. Det blir bara bättre och bättre.”

Peter Andersson, 30 år
Student Energiprogrammet, Östrabogymnasiet 2001

”Som vuxenstuderande på Energiprogrammet kunde jag 
kombinera praktiken med teorin på skolan på ett smidigt 
sätt. Sökte sen själv upp olika företag och på NVS blev det 
napp. Började som lärling och är idag anställd som VVS-
montör. Gillar att jobba med händerna, med problemlös-
ning, i team och gärna på lite större objekt. Känns riktigt 
bra.”

Erik Eriksson, 27 år
Student Energiprogrammet De La Gardiegymnasiet 2010


