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Bli med på Yrkesmessen. 
Her vil 5 heldige ungdommer 
kunne vinne gavekort på  
kr 1000.- 

Er du avgangselev ved en ungdomskole i 
Åsane eller elev ved Åsane Videregående 
Skole, kan du ved å registrere* deg på 
messen, være med i trekning av 5 
gavekort pålydende kr 1000.- 
 
* Registrering vil kun benyttes for å 
   kontakte de heldige vinnere 

Bli med på Yrkesmesse 2.februar i Åsane Kulturhus
Her vil 5 heldige ungdommer kunne vinne gavekort på kr.1000,-

Er du avgangselev ved ungdomskoler i Åsane eller elev ved Åsane Videregående 
skole, kan du ved å registrere deg på Messen være med i trekning av 5 gavekort 
pålydende kr 1000,-

Registrering vil kun benyttes for å kontakte de heldige vinnerene.

Yrkesmesse

Åsane Kulturhus
2. februar 2023 
 kl 17 00-20 00



Åsane Rotary Klubb, i samarbeid med Åsane Videregående Skole, 
arrangerer for første gang en Yrkesmesse for avgangsklassene i ungdomskolene 
i Åsane og for videregående elever ved Åsane Videregående Skole. 

På denne messen vil dere møte bedrifter med lærlingeplasser, opplæringskontorer for yrkesfag, samt andre 
videregående skoler i regionen vår.  
 
Ulike bedrifter og skoler vil være representert med stands, og her vil de gi elevene god informasjon og rettledning 
både visuelt og verbalt. Foreldre og foresatte er også inviterte og vi ser frem til at mange deltar på Yrkesmessen 
og engasjerer seg i sine elevers fremtid. Dette blir en unik arena for elevene til å få kunnskap og inspirasjon for 
bedre å kunne velge riktig skoletilbud frem mot ønsket yrke, men kanskje også møte sin fremtidige arbeidsgiver 
her. I forkant av Yrkesmessen selges det annonser til messeavis som distribueres til alle husstander i Åsane, samt 
til alle utstillere og annonsører. 

Åsane Rotary Klubb er en ideell organisasjon som blant annet har høyt fokus på å være til støtte og hjelp lokalt 
her i Åsane, men også bidra der det er behov utenfor Norges grenser. Vi har arbeidet hovedsakelig til det beste 
for lokalsamfunnet vårt, men vi har også støttet store prosjekter i utviklingsland med blant annet tannlegeutstyr 
til asiatiske land og oppbygging av blodbank i Tanzania. «Service above self» er Rotary sitt motto og det betyr å 
gagne andre. Overskudd fra denne messen vil derfor bidra både til nye lokale prosjekter og videre engasjement 
mot internasjonale prosjekter. Her kan dere lese mer om klubben vår på www.asane.rotary.no 

Vi ønsker elever, foreldre og foresatte hjertelig velkommen til årets Yrkesmesse. 

Med vennlig hilsen 
Tor Åge Tenold 
President Åsane Rotary Klubb 

 
Åsane Rotary Klubb 
 
 
En stor takk til alle annonsører og utstillere som har vært med å støtte  
vårt arbeid med gjennomføring av Yrkesmessen ved Åsane Kulturhus 
2 februar 2023. 
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Åsane videregående skole ønsker å være et naturlig valg for elever 
som er bosatt i og rundt Åsane. Vi har dette skoleåret startet 
et samarbeid med Åsane Rotary Klubb om en utdannings- og 
rekruteringsmesse her i Åsane.  Selv om vi ønsker å være et naturlig 
valg for mulige elever i Åsane, vil ikke fokuset på messen være at 
alle bør søke Åsane vgs. Vi ønsker gjennom denne messen å bidra 
til at flere kan blir mer bevisst på sine valg før søknadsfristen til 
videregående skole 1. mars.

Det er 42 videregående skoler i Vestland Fylkeskommune.  Åsane 
vgs. er en av dem.  Tilbudene i videregående skole fordeler seg 
på 5 studieforberedende utdanningsprogram og 10 yrkesfaglige 
utdanningsprogram.  Med mindre du ønsker å søke idrettsfag, 
så bør du velge en annen skole enn Åsane vgs. hvis målet er å gå 
studieforberedende program. Vi er i hovedsak en yrkesfaglig skole, 
og er stolt av det.  Vi dekker 5 av de yrkesfaglige programmene, 
som igjen kan lede frem til svært mange yrkesfaglige utdanninger 
og fagbrev.  På messen vil våre yrkesfaglige program bli vist frem. 
I tillegg har vi invitert andre videregående skoler inn slik at alle 
programmene bør være representert denne dagen.

Mange elever vet hvilken retning som kan passe for dem ved 
innsøking til videregående skole, men det er også svært mange 
som er usikre på sitt veivalg.  En del elever har klare mål om 
å forberede seg for universitet eller høyskole og velger kanskje 
et studiespesialiserende tilbud.  De kan likevel være usikre på 
hvilken retning på universitet eller høyskole de skal velge, men 
valget må ikke gjøres før siste halvår i det 3. året i videregående 
skole.  Mange gjør omvalg på universitetsnivå. 

De som velger å starte på en yrkesfaglig utdanning er nødvendigvis 
ikke mer sikker på sitt veivalg enn de som sikter mot universitet 
eller høyskole, men de må kanskje starte tidligere med sine valg.  
En kan tro at et yrkesprogram er riktig for en, for så, allerede på 
1. år i videregående opplæring finne ut at det var feil valg.  Da 
kan en gjøre et omvalg og begynne på et helt annet program året 
etter.  Slik vil det også være når en skal ta til med andre året i 
videregående skole, en må foreta nye valg.  Mange blir i løpet av 
tiden på et yrkesfaglig program tryggere på sine valg og mange 
ønsker å gå ut i lære etter 2. år i videregående skole. Vi støtter det 
som skole og vi heier på alle som vil ta fagbrev. 

Noen går i et yrkesfaglig program og blir tryggere på at en ikke skal 
ut i lære for å ta fagbrev, men har fått øynene opp for studier på 
enten universitet eller høyskole.  For de er muligheten å gå 3. år i 
videregående skole for å ta «påbygg til generell studiekompetanse» 
for deretter nettopp å starte på en høyere utdanning.  Noen ønsker 
i «pose og sekk» - å ta både fagbrev og bli forberedt for høyere 
utdanning.  De søker seg inn til påbygg til studiekompetanse i 
klasser for dem som alle har fullført læretid og har fagbrev.  Begge 
disse tilbudene har vi på Åsane vgs.  Vi kaller det henholdsvis vg3 
påbygg og vg4 påbygg.

For dem som av forskjellige årsaker ikke har fullført videregående 
skole før de fyller 25 år, har Åsane vgs. et relativt stort tilbud innen 
voksenopplæring.  Se gjerne mer om mulighetene som finnes i 

Vestland fylkeskommune ved å besøke www.vestlandfylke.no.
Åsane vgs. har ca. 1500 elever og deltagere i en eller annen form 
for opplæring inneværende skoleår, det være seg i full opplæring 
eller som delkurselev.  De som deltar i en eller annen form for 
opplæring er fra 16 år gamle til langt opp i 50-årene.  Det er aldri 
for sent å lære noe nytt.

I formålsparagrafen til lov om grunnskolen og videregående 
opplæring heter det bl.a. at vi skal møte elevene med tillit, respekt 
og krav.  Vi skal gi dem utfordringer som fremmer danning og 
lærelyst.  Vi skal lære elevene å tenke kritisk og å handle etisk 
og miljøbevisst.  Elevene skal utvikle kunnskap, dyktighet og 
holdninger for å kunne mestre sine liv for å kunne delta i arbeid 
og fellesskap i samfunnet.  Mandatet er stort og handler om så 
mye mer enn kompetansemål innenfor det enkelte fag.   Vi tenker 
at på Åsane vgs. har vi rammefaktorer som sterkt kan bidra i 
arbeidet med å forberede elever for livet etter videregående skole.
Bygget som Åsane videregående skoler har inneholder ikke 
bare en skole, men også kulturhus for Åsane og Arna.  Bygget 
rommer også tannhelsetjeneste, folkebibliotek kombinert med 
skolebibliotek og rettleiingstjensten region nord, som består 
av oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste for 
Vestland fylkeskommunen.

Bygget er beregnet til 4000 daglige brukere.   I det daglige kan 
en hos oss møte barnehager som skal på biblioteket, pensjonister 
som skal delta på arrangement med senioruniversitetet, alt 
blandet godt sammen med våre elever og de ca. 250 ansatte på 
Åsane vgs.  Det gir et stort mangfold hvor de enkelte grupper må 
tilpasse seg hverandre, akkurat som i samfunnet utenfor. Vi tror 
dette mangfoldet er en styrke for oss som skole.

Lykke til med valg av videregående skole og valg av, 
for deg, riktig opplæringsprogram.

 

Jens-Petter Storheim 
Rektor Åsane Videregående Skole



Vi satser på lærlinger!
I år har vi 19 lærlinger i arbeid.  

Disse arbeider innen betong-, murer-  
og anleggsmaskinførerfaget. 

Som lærling hos oss får du god oppfølging, 
være med på store spennende prosjekter  
og være sammen med andre lærlinger. 

Besøk vår stand.Vi satser på lærlinger!
I år har vi 19 lærlinger i arbeid.  

Disse arbeider innen betong-, murer-  
og anleggsmaskinførerfaget. 

Som lærling hos oss får du god oppfølging, 
være med på store spennende prosjekter  
og være sammen med andre lærlinger. 

Besøk vår stand.

Vi satser på lærlinger!
I år har vi 19 lærlinger i arbeid.  

Disse arbeider innen betong-, murer-  
og anleggsmaskinførerfaget. 

Som lærling hos oss får du god oppfølging, 
være med på store spennende prosjekter  
og være sammen med andre lærlinger. 

Besøk vår stand.
Vi satser på lærlinger!

I år har vi 19 lærlinger i arbeid. Disse arbeider innen betong-, murer-, og anleggsmaskinførerfaget. 
Som lærling hos oss får du god oppfølging, være med på store spennende prosjekter og være sammen med andre lærlinger.

Besøk oss på stand.
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Du lærer
•  produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
•  ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
•  om klima og teknologi
•  om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
•  om kvalitet og sikkerhet
•  materialkunnskap

Du bør være
•  praktisk anlagt og ha godt håndlag
•  selvstendig og nøyaktig
•  god til å samarbeide

Du kan bli
•  vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
•  anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
•  maler, murer, tømrer eller rørlegger
•  stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
•  snekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder
•  offentlig eller privat virksomhet
•  større eller mindre håndverksbedrifter
•  industri- eller entreprenørbedrifter

På Åsane VGS tilbyr vi opplæring innen følgende fag på VG2 

•  Rørleggerfaget
•  Tømrerfaget
•  Betong og murfaget
•  Klima Miljø og energiteknikk. 

Videre utdanning
Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller 
uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring 
kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

•  Du kan ta videre utdanning på fagskole. En 
fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning 
som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

•  Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et 
fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig 
praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en 
leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg 
kompetanse til å kunne starte egen bedrift.

•  Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.

Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller 
universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og 
medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

•  Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs 
eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. 
Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. 
Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

BYGGFAG



 

Framtidsretta og nyskapande 
Vi tilbyr følgjande utdanningsprogram 

Restaurant og matfag 
 Vg1 Restaurant og matfag 
 Vg2 Kokk og servitør 
 Vg2 Bakar og konditor 
 Tilrettelagt Restaurant og matfag 

Vaksenopplæring Restaurant og matfag 
 
Studieførebuande  
 Vg1, Vg2, Vg3 med breitt tilbod i programfag 
 
 
 
 
På Sandsli vgs møter du eit offensivt læringsmiljø. Vi har leksehjelp i fleire fag som gjer deg plusstid. Du får god karriererettleiing. Vi har eit 
internasjonalt samarbeid med mogelegheiter for utveksling. Skulen er kjend for eit varmt og inkluderande skulemiljø, og du får gratis frukost i fylkets 
beste skulekantine. Kvart år arrangerer bli-kjent dagar på Skjærgårdsheimen i Øygarden ved skulestart  
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Vg1 Teknologi- og industrifag
Utdanningsprogrammet med flest valgmuligheter 
Er du teknisk interessert er dette riktig utdanning for deg. 
Skolen har flotte og gode verkstedslokaler, dyktige og engasjerte 
lærere og meget gode fasiliteter for god opplæring. I tillegg får 
våre elever 2 uker praksis i bedrift i løpet av vårhalvåret.

Vi tilbyr på Vg2: 

- Industriteknologi
- Transport og logistikk

Vg2 Industriteknologi
Som på Vg1 er det programområdet med flest valgmuligheter 
på Vg2.
Skolen har en morderne utstyrspark med roboter, 3D printere, 
CNC maskiner og det siste innen plate-/sveis. Utdanningen 
fører frem mot ca 30 ulike fagbrev. 
Vi har tett samarbeid med opplæringskontor og bedrifter og 
våre elevee er utplassert i bedrift totalt i 4 uker.

Vg2 Transport og logistikk
I utdanningen får du:
- Læreplassgaranti for kvalifiserte søkere
-Truckførerbevis
-ADR bevis og dokumentert/sertifisert opplæring i løfteredskap
-Dekket deler av obligatorisk opplæring til førerkort kl. B
-Garanti på minst 15 uker i bedrift to dager i uken (YFF).

Utdanningen kan føre frem til
- Fagbrev logistikkoperatørfaget
-Fagbrev yrkessjåfør (gods/buss)
-Fagbrev kran-og løfteoperasjoner. 

TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG

Husk at veien til høyere utdanning med fordel kan gå via 
et fagbrev.
Fullfører du yrkesutdanningen din først, så har du 
muligheten til både et spennende yrke og til å bygge på 
med studiekompetanse. 
På den måten har du mulighet til å ta en høyere 
utdanning hvis det fortsatt er målet.

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Elektro og datateknologi er et programområde som gir 
mange valgmuligheter innen flere fagfelt.
På en ny skole som Åsane vgs og med nye læreplaner har vi mye 
nytt utstyr innen alt fra automatisering og energisystem til data 
og elektronikk.
I praksis går mye av undervisingen gjennom arbeidsoppgåver 
i elektroverkstedet på skolen. Her sett du som elev opp ulike 
system i mindre skala, som simulerer hvordan det skjer i reelle 
system.  Våre elever får også 2 uker praksis i bedrift i løpet av 
vårhalvåret.

På Vg2 tilbyr vi Elenergi og ecom

Undervisningen foregår på ny skole, i lyse fine lokaler, med 
faglig dyktige og engasjerte lærere. Du får mye praktisk arbeid 
på skolen.
I løpet av året blir det totalt 4 uker praksis i bedrift. 
Vg2 Elenergi og ekom er et programområdet  som gir fleire 
valgmuligheter for utdanning/læreplasser innen elektrofag.

ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI

Husk at veien til høyere utdanning med fordel kan gå via 
et fagbrev.
Fullfører du yrkesutdanningen din først, så har du 
muligheten til både et spennende yrke og til å bygge på 
med studiekompetanse. 
På den måten har du mulighet til å ta en høyere 
utdanning hvis det fortsatt er målet.



www.blitomrer.com

B i Tømrer
Ønsker du deg en  aktiv 
og variert arbeidsdag?

Byggmestrenes Servicekontor AS,
Opplæringskontor for tømrerfaget

Kanalveien 60 A, Bergen  ■  Tlf. 55 28 20 00

www.byggmesterservice.no  ■  www.facebook.com/blitomrer

Tømrerfaget omfatter bygging og 
montering av ulike typer trekonstruk-
sjoner.  En ting er sikkert – jobber du 
som tømrer er ingen dager like!’’

Vi tilbyr nye steiner, vedlikehold, restaurering, tilføyelse av navn m.m.
Salhusvegen 54 | gravminner@sandogsingel.no  | 55 25 30 14

www.LAB.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAB Entreprenør er Vestlandets største entreprenør 
med ca 205 ansatte og en omsetning på ca 1,7 mrd. 

 
 

Vi har et stort antall unge dyktige medarbeidere som 
gleder seg til å ta i mot lærlinger innenfor  
betongfaget.  

 
Hvert år ansetter vi også en rekke nyutdannede fra 
tekniske fagskoler, ingeniørhøyskoler og universitet. 

 
 

I LAB Entreprenør trenger vi de beste folka for å 
sammen kunne skape morgendagens Vestland. 

 
 
 
 
LAB ENTREPRENØR AS Kanalveien 105 B, Postboks 3 Kristianborg, 5822 Bergen.  Tlf. 55 20 62 00 
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Helse- og oppvekstfag ved Åsane vgs

Du lærer
•  om helsefremmende arbeid
•  om fysisk og psykisk helse
•  om hvordan kroppen er oppbygd
•  om kommunikasjon og samhandling
•  om barn og unges utvikling
•  om kost, ernæring og hygiene

Du bør være
•  omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
•  flink til å kommunisere
•  god til å samhandle med andre

Du kan bli

•  helsefagarbeider

•  barne- og ungdomsarbeider

•  apotektekniker

•  helsesekretær

•  tannhelsesekretær

Arbeidssteder
l sykehus eller hjemmetjeneste l barnehager eller 
skolefritidsordninger l apotek, tannlege- eller legekontor

HELSEFAG



690,-
Fast pris for 

undersøkelse for deg 
under 25 år.

Din kunnskap
– vår trygghet
I Apotek 1 har vi Norges mest fornøyde
kunder, fordi vi alltid har som mål
å være nr. 1 på god rådgivning. 
 
Derfor er medarbeidere med kunnskap vår 
fremste ressurs for å skape trygghet hos 
kundene.

Vil du bli farmasøyt har vi mange 
 spennende og unike stillinger i Apotek 1.
 
Les mer på 
apotek1.attract.reachmee.com

Din kunnskap
– vår trygghet
I Apotek 1 har vi Norges mest fornøyde
kunder, fordi vi alltid har som mål
å være nr. 1 på god rådgivning. 
 
Derfor er medarbeidere med kunnskap vår 
fremste ressurs for å skape trygghet hos 
kundene.

Vil du bli farmasøyt har vi mange 
 spennende og unike stillinger i Apotek 1.
 
Les mer på 
apotek1.attract.reachmee.com
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Din kunnskap
– vår trygghet
I Apotek 1 har vi Norges mest fornøyde
kunder, fordi vi alltid har som mål
å være nr. 1 på god rådgivning. 
 
Derfor er medarbeidere med kunnskap vår 
fremste ressurs for å skape trygghet hos 
kundene.

Vil du bli farmasøyt har vi mange 
 spennende og unike stillinger i Apotek 1.
 
Les mer på 
apotek1.attract.reachmee.com

På Åsane vgs kan du velge mellom
•  Toppidrett fotball
•  Toppidrett håndball
•  Toppidrett turn
•  Toppidrett mix
•  Breddeidrett
Du lærer 
•  om fysisk aktivitet og trening
•  treningsledelse
•  om helse, kosthold og kroppens oppbygging

Du bør være
•  interessert i helse og fysisk aktivitet
•  innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
•  god i én eller flere idretter

Du oppnår                               
•  studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Med generell 
studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og 
universiteter. 

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
•  fysioterapeut, sykepleier, idrettspsykolog eller personlig trener
•  lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og 
helse

IDRETTSFAG



Vi er nå Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nær 
150 ansatte som innehar mange års erfaring.

 

 

 

 

 

Trollhaugmyra 15, 5353 Straume. E-post kontakt@l2l.no 

Live2Learn (L2L) er en ideell stiftelse med mange medlemsbedrifter i Øygarden kommune, 
Askøy og Bergen. Vi rekrutterer lærlinger fra de fleste VG2 og VG3 løpene. 
 

Sjekk ut www.l2l.no for våre medlemsbedrifter og lærefag.  
Fra 15.januar er du velkommen til å søke elektronisk! Intervju skjer fortløpende! 
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PÅBYGNING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Har du gått på yrkesfag og ønsker å ta høyere utdanning? 
Da kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. 
Du kan søke både før og etter læretiden. Utdanninga fører frem 
til generell studiekompetanse.

Hvorfor påbygg?
Påbygg er studiet for deg som har valgt et yrkesfaglig 
opplæringsløp, men som ønsker å fortsette med studier på 
universitets- eller høyskolenivå. Du kan starte på påbygg etter 
at du er ferdig med vg2 og ta det 3. året på påbygg. Du kan 
også starte på påbygg etter fullført og bestått fagbrev eller 3-årig 
yrkesfaglig utdanning i skole. Da begynner du i vg4 påbygning. 

Fullført Vg3 eller Vg4 påbygg gir generell studiekompetanse.

Vi tilbyr
•  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
•  Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Opplæringen inneholder følgende fellesfag
•  Historie (140 timer)
•  Matematikk 2P-Y (140 timer)
•  Naturfag (84 timer)
•  Norsk (281 timer)
•  Kroppsøving (56 timer) gjelder ikke vg4 påbygning

I tillegg skal elever som går på vg3 påbygning velge ett 
programfag som har et omfang på 140 timer. Skolen vår vil for 
kommende skoleår tilby følgende programfag: 

•  Biologi l
•  Markedsføring og ledelse l
•  Entreprenørskap og bedriftsutvikling l

Mange av klassene jobber ut fra et prinsipp om ”karakterdempet 
undervisningsvurdering”. Tidligere elever melder om at dette 
prosjektet har ført til mindre karakterpress, mer fokus på 
vurdering for læring og økt motivasjon for å delta aktivt i 
timene.
Påbyggingsåret gir deg mulighet til å studere videre på høyskoler 
og universitet. Dersom du ikke er sikker på hvilken retning du 
skal gå videre, kan du få gode tips på utdanning.no

PÅBYGG



Hvorfor ÅBF?Hva gjør ÅBF?

BYGG FOR GENERASJONER
IGENERASJONER

Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF AS) er en stor, lokal byggmester med 150 ansatte og ca. 600 mill. i
omsetning. Våre 150 ansatte består av tømrere, byggmestre, ingeniører, arkitekter, økonomer og 
lærlinger. Som lærling i ÅBF blir du del av en motivert, sosial gjeng bestående av 15 lærlinger. Vi finner på alt fra 
gokart til  bowling og leirdueskyting. I tillegg til et godt sosialt samhold har vi  vi et sterkt faglig opplegg med egen 
ansatt som følger opp alle lærlinger. 

ANSVAR FRA DAG 1

STOR VARIASJON I TYPE 
PROSJEKT OG 
PROSJEKTSTØRRELSE

GODE 
UTVIKLINGSMULIGHETER

KONTAKT OSS:
bb@aabf.no
Telefon: 93057011
www.aabf.no

ÅBF utfører alle typer bygg innenfor 
følgende entrepriser:

• Totalentreprise
• Generalentreprise
• Hovedentreprise
• Tømmerentreprise

VI ER PÅ JAKT ETTER MOTIVERTE

TØMRERLÆRLINGER

SOSIALE AKTIVITETER MED 
15 ANDRE LÆRLINGER



Salg, service og reiseliv

Elever i opptrening i salgsfaget i vår egen butikk på Åsane 
VGS. Elevene har flere perioder med praksis i butikken i løpet 
skoleåret.

Et av flere grupperom tilhørende salg og service. Fasilitetene er 
ypperlige for prosjektarbeid i grupper.

Kaffemaskinen blir flittig brukt i butikken ved Åsane VGS. Til 
våren får vi også juicemaskin, slushmaskin og toastjern.

Salg, Service og resieliv ved Åsane VGS fører fram til yrker i et 
bredt spekter av servicebransjen, frå sal til reiselivet.

Studiereisen går til Portugal våren 2023  

Du kan blant annet bli
-  Salgsmedarbeider
-  Reislivsmedarbeider
-  Vekter 
-  Resepsjonist
-  Administrasjons- og kontormedarbeider

Arbeidssteder
-  Butikker og restauranter
-  Kontorer og hotell
-  Vaktselskaper, alarmsentraler og flyplasser
-  Turisme og reiselivsbedrifter

Muligheter ved Åsane VGS
-  Jobbe som salgsmedarbeider i butikken ved skolen
-  Prøve seg som barrista ved skolens egen kaffibar 
-  Bli lærling innen et av lærefagene som gir 
   gode jobbmuligheter 
-  Årlige studiereiser; tur til Portugal våren 2023
-  Utplassering i to uker i Frankrike eller et annet europeisk land 
-  Være del av en spennede og inkluderende skolehverdag 
   i ett nytt og moderne bygg
-  Spille shuffelboard og bordtennis hvert friminutt  
-  Mulighet for å ta høyere utdanning ved å ta påbygg

Du bør være
-  Høfleg og serviceinnstilt
-  Interessert i å kommunisere med mennesker
-  Åpen for ulike kulturer og tradisjoner
-  Organisert, ryddig og strukturert

Du lærer 
-  Markedsføring og innovasjon
-  Kundebehandling og salg
-  Digitale verktøy som; excel, powerpoint og bilderedigering
-  Økonomisk og berekraftig drift
-  Om entreprenørskap
-  Om reiselivet og turisme
-  Planlegging og gjennomføring av eventer
-  Planlegging og gjennomføring av sikkerheitstiltak

SALG, SERVICE OG REISELIV
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Vg1 Teknologi- og industrifag
Utdanningsprogrammet med flest valgmuligheter 
Er du teknisk interessert er dette riktig utdanning for deg. 
Skolen har flotte og gode verkstedslokaler, dyktige og engasjerte 
lærere og meget gode fasiliteter for god opplæring. I tillegg får 
våre elever 2 uker praksis i bedrift i løpet av vårhalvåret.

Vi tilbyr på Vg2: 

- Industriteknologi
- Transport og logistikk

Vg2 Industriteknologi
Som på Vg1 er det programområdet med flest 
valgmuligheter på Vg2.
Skolen har en morderne utstyrspark med roboter, 3D printere, 
CNC maskiner og det siste innen plate-/sveis. Utdanningen 
fører frem mot ca 30 ulike fagbrev. 
Vi har tett samarbeid med opplæringskontor og bedrifter og 
våre elevee er utplassert i bedrift totalt i 4 uker.

Vg2 Transport og logistikk
I utdanningen får du:
-  Læreplassgaranti for kvalifiserte søkere
-  Truckførerbevis
-  ADR bevis og dokumentert/sertifisert opplæring 
   i løfteredskap
-  Dekket deler av obligatorisk opplæring til førerkort kl. B
-  Garanti på minst 15 uker i bedrift to dager i uken (YFF).

Utdanningen kan føre frem til 
   -Fagbrev logistikkoperatørfaget
   -Fagbrev yrkessjåfør (gods/buss)
   -Fagbrev kran-og løfteoperasjoner. 

TIF

Husk at veien til høyere utdanning med fordel kan gå via 
et fagbrev.
Fullfører du yrkesutdanningen din først, så har du 
muligheten til både et spennende yrke og til å bygge på 
med studiekompetanse. 
På den måten har du mulighet til å ta en høyere 
utdanning hvis det fortsatt er målet.



Morgendagens arbeidsplasser! 
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Butikksjef Anna Melve for 
Carling`s hos Horisont
Hvilken utdannelse har du? 
Videregående, og leder seminarer via RYLA – et ungdomsprogram 
i Rotary 
 
Hvordan har din yrkeskarriere bragt deg hit du er i dag
Jeg har jobbet innenfor flere forskjellige bransjer og konsern, og 
en fellesnevner på alle arbeidsplassene jeg jobbet var at jeg likte 
å ha ansvar.  
Jeg har alltid likt å lære meg alt jeg kan av oppgaver, og å prestere 
godt i jobben min.  
Og dette gjorde at jeg begynte å klatre meg oppover i stilling fra 
første stund i mange av de forskjellige jobbene jeg har hatt.  
Fra restaurant til klesbransjen har jeg alltid hatt en lidenskap for 
ledelse og gleden av å se mine ansatte og kolleger jobbe seg opp 
og frem, og lykkes i arbeidet deres.  
 
Hva er fordelen med å være etablert i et senter? 
Fordelen med å være etablert i et senter er alle senteraktiviteter 
vi får vært med på som bidrar til at butikken gjør det bra, og 
fellesskapet av å ha så mange “kollegaer” rundt seg i andre 
butikker.

Gadeer Al Obaidi 
Tannhelsesekretær
Tannhelsesekretær VG3.
Gadeer er en oppvakt og blid jente som vet hva som skal til for å 
bli en dyktig tannhelsesekretær.

Kan du si litt om skolen og hvordan du trives?
Skolen har et godt læringsmiljø og gode medelever som bidrar 
til høy trivsel. Vi føler oss veldig godt ivaretatt og lærerne bryr 
seg virkelig om oss. De spør ofte «hvordan går det?»,» har du det 
bra?», «har du hatt en kjekk helg?» også videre og alltid er støtten-
de i vårt skolearbeid og vi blir alltid sett.

Er det vanskelige fag og hvilke fag liker du best?
Tannanatomi er et fag som er både vanskelig og krevende, men 
samtidig veldig interessant. Her er det mye å sette seg inn. Kom-
munikasjon og yrkesliv er de fagene jeg liker aller best, og gode 
ferdigheter her er viktige egenskaper for å kunne utføre en god 
jobb som tannhelsesekretær.

Hvordan har det vært i praktisk arbeid?
Jeg er utplassert 2 dager i uken på Sørås Tannklinikk, og det er 
både krevende og veldig lærerikt. Her får jeg opplæring både å 
ta røntgenbilder og innføring i bruk av ulike instrumenter som 
benyttes i tannbehandling. 
Det å få være med å arbeide med en ferdig utdannede tannhelse-
sekretærer er både inspirerende, kjekt og veldig lærerikt. 
Da får vi se hvordan tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i 
tannbehandling av pasienter. 

Har du noen fremtidstanker?
En slik utdanning som tannhelsesekretær gir mange muligheter 

for videreutdanning også. Dersom jeg tar et påbyggingsår, kan jeg 
søke tannpleierutdanning.
Men først skal jeg ha et fri-år, ler hun. Etter mange år på skolen 
blir en litt skolelei, og da kan det være greit å ta et fri-år hvor jeg 
vil reise litt å få nye opplevelser og inntrykk.



Bilbransjen trenger deg 
som vil jobbe med bil!
Ønsker du en utdanning med interessante og spennende 
arbeidsoppgaver? Er du like flink med hendene som med hode? 
Liker du motorer, elektro og mekanikk? 

Da er bilbransjen noe for deg!

Bilbransjens 
Opplæringskontor AS 
Bergen

Nicolas Holmstrøm går på Salg, Service 
og reiseliv. Han kommer fra Fosnavåg Han 
synes at skolen er bra og lærerne er grei. 
Det er bedre å gå på Åsane videregående 
enn på ungdomsskolen. Nicolas liker å rei-
se. Han behersker engelsk og spansk. En 
dag i uken jobber han på Rema 1000. Han 
ønsker å jobbe innenfor reiseliv, som guide 
eller med reiseplanlegging. Han kan tenke 
seg å starte egen bedrift.

Filip Aas går på Salg, service og reiseliv. 
Han kommer fra Kongsvinger. Der gikk 
han på TIP. Han synes at det er mer inter-
essant å gå på SSR.  Han trives på Åsane 
videregående. Han liker best fagene matte-
matikk, foretningsdrift og markedsføring. 
Han jobber en dag i uken på Carling.  Fi-
lip ønsker å komme seg i jobb etter skolen. 
I fritiden trener han, spiller basket, og er 
med venner. 

Intervju av to elever 
på linje for Salg, 
service og reiseliv 
(SSR)
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Emilie Venøy Rønnekleiv  
Hvorfor valgte du murerfaget?
Litt tilfeldig valg. Jeg var litt skolelei etter 
ungdomskolen og ønsket å begynne med et 
byggfag. Murerfaget har mange muligheter og 
da var det muring av murer og flise-legging som 
var mest interessant for meg.

Hvordan opplevde du å begynne på 
videregående skole?
Jeg trives veldig godt på skolen. Det er kjekke 
medelever og faglæreren er veldig dyktig og flink 
å lære fra seg.  Jeg er eneste jente i klassen og det 
går bare helt fint. Klassen er veldig kjekk å være i.

Hvilke fag liker du best og minst?
Jeg liker veldig godt naturfag, men også norsk.  
Da tenker jeg mer å skrive som en journalist. 
Matematikk er mindre kjekt. 

Hva er kjekkest å arbeide med på for eksempel 
en arbeidsplass?
Jeg liker best flise-legging, men muring av leca-
murer og pussing av murer er også greit. 

Hva tenker du om fremtiden?
Jeg synes det er vanskelig å velge når man er så 
ung, men det er alltid mulighet til å skifte retning. 
Det finnes flere muligheter for å videreutdanne 
seg. 
Jeg tror ikke at jeg velger å bli lærling innen 
murerfaget. Mest sannsynlig tar jeg et 
påbyggingsår for å kunne ha valgmulighetene 
for andre fag og retninger. Jeg liker veldig godt å 
skrive, så kanskje journalist kan bli en fremtidig 
jobb. 

Har du noen hobbyer?
Sjøliv og bading er det jeg liker aller best.

Klassebilde fra VK2 
betong og mur

Her har hun utført 
flise-legging

Intervju av to elever på linjen: 
Barne og ungdomsarbeid (BUA)
Kira Sofia Haakonsen går på Barne- og ungdomsarbeid. Hun trives godt 
på Åsane videregående. Overgang fra ungdomskolen var en overgang til 
noe bedre. Bra lærere og godt miljø blant elevene. Hun har hatt praksis 
i barnehage. Kira ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 
Deretter vil hun få seg studiekompetanse og lærerutdannelse. Målet er å 

jobbe i barneskolen.
Nora Malene Hammersland 
Olsen ønsker å jobbe med 
mennesker. Hun har selv 
generelle lærevansker. Hun 
ønsker å hjelpe barn i samme 
situasjon eller med spesielle 
behov.  Derfor ønsker hun å 
utdanne seg til barnehagelærer. 
Hun synes at pedagogikk er 
interessant. Hun savner matfag 
på skolen fordi noen barn 
reagerer på enkelte matvarer. 
Nora trives på videregående, 
men mener at det burde være 
flere gutter som satser på barne- 
og ungdomsarbeid.      



I 2023 skal Tide 
kjøre 119 ganger 
tur-retur månen!
Bli bussjåfør - start som lærling!

Visste du at...

     VG1 Teknologi og industrifag
     VG2 Transport og logistikk
     2 år som lærling, inkl. 19 ukers kurs på landslinjen på Os VG3
     der du får førerkort kl D
 
Tide satser aktivt på lærlinger.
Velkommen til vår stand der du kan teste vår buss-simulator.
 
Sammen skaper vi gode og bærekraftige reiseopplevelser!

✔ 

✔ 

✔ 

Kom og test 
vår buss-
simulator!

tide.no 
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Gjertrud Botnen Aalmo 
Varehussjef Obs Horisont

Hvilke utdannelser har du?
Av utdannelse har jeg blant annet BI og Coop sitt 
topplederprogram.

Hvordan har yrkeskarrieren din bragt deg til Varehussjef 
Obs Horisont?
Jeg hadde lang arbeidserfaring som varehussjef både på 
Lagunen og Sartor.  
De siste 8 årene har jeg vært varehussjef på Obs Horisont.

Hva er fordelen med å være i et senter?
Fordelen med å være i et senter er flere, spesielt driftssiden og 
markedsføringssiden.

Olve Pedersen VG2

Olve har vært veldig bevisst på 
at han ville bli håndverker 
Hvorfor valgte du rørleggerfaget?
Det var litt tilfeldig. Jeg har vært utplassert både i tømrerfaget 
og rørleggerfaget, og da syntes jeg rørleggerfaget passet meg best. 
Rørleggerfaget åpner opp for mange jobbmuligheter og variert 
arbeidsområder. 

Hvordan trives du på skolen?
Det er veldig godt klassemiljø, og faglæreren er veldig dyktig. Her 
lærer vi mye og får veldig god oppfølging på arbeidet vårt.

Hvilke teoretiske fag liker du best? og hva mener du er viktig 
for en rørlegger å kunne? 
Jeg liker godt matte, engelsk og samfunnsfag. Som rørlegger er 
det nyttig å kunne en del matematikk for å foreta beregninger. 
Skal man for eksempel legge et rørsystem i et hus, da må man 
også kunne beregne hvor mye som går med av materiell. 

Andre viktige egenskaper er nok å kunne jobbe selvstendig, være 
pliktoppfyllende og interessert i å lære nye ting.
Rørleggerfaget åpner for mange muligheter innen ulike områder. 

Hvordan var det å være utplassert? 
Jeg har utplassert både hos Bademiljø Ø. Antonsen og Vestrheim 
Rør. Begge firmaene tok godt imot oss og det var veldig lærerikt å 
arbeide der. Riktig nok lange arbeidsdager og fysisk hardt arbeid, 
men det var tross alt bare positivt. Når jeg skal på skolen er jeg treg 
om morgenen, men da jeg var utplassert var det stikk motsatt. Jeg 
var aldri borte fra arbeid, og aldri for sent på jobb om morgenen.

Har du gjort deg noen tanker om fremtiden?
Jeg øsker å begynne i lære som rørlegger. Jeg vet det er mange 
muligheter som byr seg når en har fått fagbrev.
Kanskje jeg velger å ta læretiden ved marinens verksteder 
på Haakonsvern. Da kan jeg jo også spesialisere meg som 
skipsrørlegger. 

Har du andre interesser eller hobbyer?
Jeg liker å holde meg i god fysisk form. Kick-boksing har jeg 
drevet med i mange år og i tillegg trener jeg yngre utøvere i 
sporten.Aktiviteter på rørverkstedet foregår også i høyden

Spesifiserte deler må alltid benyttes



Skoelsker, 
bakemester 
eller f littig frisør? 
Et kjøpesenter byr på mange 
spennende jobbmuligheter!

Følg oss på sosiale medier for tips og inspirasjon!
www.facebook.com/horisontshopping

@horisontshopping

@horisontshopping

www.horisont.no

mulighetene
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Lise Færøvik 
Senterleder Horisont

Hvilke utdannelser har du?
Jeg har det vi i «gamledager» kalte Handelsskole hvor mitt 
hovedfag var Markedsføring og Økonomi. I etterkant jobbet jeg 
noen år i butikk, for så å gjennomføre et kveldsstudie på NHH. 
Dette ble den gang kalt 10 fags planen. I hovedsak er alle fag, 
økonomi, organisasjonsutvikling og markedsføring. 

Hvordan har din yrkeskarriere bragt deg hit du er i dag?
 Bred og lang erfaring fra drift av butikker samt ledelse og 
økonomistyring.
-Min yrkeskarriere har vært ene og alene i retail. Fra å drive egne 
butikker til å drive en kjede med 57 butikker, og nå som leder for 
Horisont. 
 
Hva er fordelen med å være etablert i et senter?
-Et kjøpesenter inneholder så mange fagfelt, så her må det å velge 
hvilket kanskje være det første. Vi har butikkansatte som både 
er faglært og ikke, samt butikksjefer som har lang erfaring fra 
butikk. En god utdannelse med gjerne grunnleggende økonomi 
og markedsføring kan være en stor fordel. Velger du noen andre 
fagfelt som frisør, hudpleier, dyrepleier, fysioterapi, lege, tannlege, 
kan alle disse yrkene ende opp på et kjøpesenter som inneholder 
et bredt utvalg av tilbud.

Hvilke utdannelse 
har du ?
Jeg har en 4-årig-
høyskoleutdannelse 
innen økonomi, 
administrasjon, 
markedsføring 
og ledelse, med 
fordypning i 
hotelledelse og 
servicemanagement 
(Cand.mag).

Hvordan har 
yrkeskarrieren din 
bragt deg til Åsane 
Storsenter som 
senterdirektør?
Min yrkeskarriere 
før Åsane Storsenter, 
har vært innen 
hotelldrift og ledelse, 
og i rundt 7 år var jeg 
hotelldirektør på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, før jeg 
startet som senterleder på Åsane Storsenter i 2008.
Å være senterdirektør er en utrolig spennende og variert jobb, med 
svært mange forskjellige arbeidsoppgaver; alt fra forvaltning og 
drift av bygg, utleie, økonomi/administrasjon, markedsføring, og 
spennende samarbeid med teamet mitt og butikkene.  

Har du noen tips til de unge som kan tenke seg å jobbe i det 
senteret du driver?
Et kjøpesenter inneholder som nevnt her, svært mange bransjer og 
yrkesretninger og avhengig av om man har interesse for f.eks. et 
yrkesfag, administrative fag, eller f.eks. helse relaterte fag, så kan det 
være mange karriereløp som kan gi jobb muligheter i noen av de 
bedriftene som holder til i et kjøpesenter. 
Her er det svært ulik bakgrunn blant senterets ansatte; Noen har 
en yrkesrettet utdanning, som f.eks. kokk el. servitør, frisør, el., og 
noen har helserelaterte spesialiseringer (lege, tannpleier, hudpleie 
etc.). Noen av butikksjefene har tatt et studieløp som har tatt dem 
til den jobben de har, og noen har startet som butikkmedarbeider og 
har avansert til butikksjefs jobben, så her er det mange muligheter. 
Det som er viktig når man skal velge utdanningsløp, er å kjenne 
på hva man har interesse for og tror at man vil trives med, -er man 
usikker så kan jo en starte med en mer generell utdanning, for å 
spisse seg mer inn på et yrkesfag senere. 
Generell utdanning innen økonomi, markedsføring, og salg- og 
service kan være en god plattform i handelsnæringen. Det må også 
nevnes at det skjer ekstremt mye i det digitale skiftet knyttet opp 
mot handel, og det å jobbe med kommunikasjon, markedsføring og 
media er viktig både nå og fremover for de aller fleste butikker og 
bransjer som både driver i et kjøpesenter, og ellers. 
Et tips kan jo også være å søke seg en deltids jobb, f.eks. i en av 
butikkene el. i en av serveringstedene, -som kan gi nyttig erfaring 
og en pekepinn på hva man trives med.  
Som nevnt tror jeg at det viktigste når man skal velge utdanningsløp, 
er å kjenne på hva man har interesse for og tror at man vil trives 
med. 

 

Nina Schanche Nilsen,  Senterdirektør, Åsane Storsenter



Bli KIWI PLUSS-kunde  
og få 15% BONUS  
på all fersk frukt  
og grønt!
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Intervju av to elever på linje for 
Helsefagarbeider VG2
Anine Hausvik går på VK2 – Helsefagarbeider. Skolen er bra 
og lærerne er gode. De gir elevene mer frihet på eget ansvar. 
Medelevene i klassen har felles interesse i helsefag. Det er med 
å skape et godt miljø i klassen. Anine synes at helsefag er mest 
interessante, men også krevende. Anine ønsker å bli sykepleier. 
Da har hun nytte av å ta helsefag på videregående. Hun vil 
spesialisere seg til kreftsykepleie og helst jobbe med kreftsyke 
barn.
 
Cassandra Ness Tømte   går også på VG2 – helsefagarbeider. 
Hun trives godt på Åsane videregående. Skolearbeidet er godt 
tilrettelagt for hver elev. De fagene hun like best, er helsefag, 
yrkesliv og kommunikasjon. Cassandra syns at norsk og 
samfunnsfag er de vanskeligste fagene. Hun ønsker å bli sykepleier 
og deretter bli jordmor. Hun liker også å jobbe med eldre De 
viser så mye takknemlighet. Cassandra mener hun er påvirket 
av familien når hun velger helsefag. Det er viktig å hjelpe andre 
slik at alle har det bra. På fritiden spiller Cassandra Håndball for 
Flaktveit. 

Intervju av tre ungdoms-
skoleelever om yrkesvalg 
 
Vi har snakket med tre elever som går siste året på Mjølkeråen 
skole, om hvilke planer de har for neste trinn i utdannelsen.  
De utvalgte er Thomas Krokeide, Leander Langøen og 
Marlin Heimark.
Thomas trives på ungdomsskolen, Han liker bes kroppsøving 
og håndverk. I fritiden trener han og fisker. Han ønsker å 
bli fisker. Men da må han utenfor Bergen for å finne skole 
som har linje som kvalifiserer til å bli fisker. Som fisker kan 
han ta kystskippereksamen som kan gi andre muligheter. 
Han tenker også at han kan utdanne seg til rørlegger hvis 
planen om å bli fisker av en eller annen grunn ikke lar seg 
gjennomføre. 
Marlin triver på Mjølkeråen skole. Hun liker best kroppsøving, 
norsk og samfunnsfag. På fritiden driver hun med turn, både 
som utøver og som trener for yngre utøvere. Hun ønsker å 
jobbe med barn og ungdom innenfor helsefag.  Hun mener 
at helsefag på videregående kan gi henne mulighet til å jobbe 
med noe hun interesserer seg for. Hun kan tenke seg at hun 
ender opp i en jobb som fysioterapeut, barnevern, eller 
fengselsvesen, men det kan dukke opp noe annet etter at hun 
har fått prøvd seg i praksis..  
Leander trives på ungdomsskolen. Han liker best praktiske 
fag og matematikk. Han har jobbet litt på båt. Dessuten 
bruker han fritiden til trening. Hans ønske er å bli kaptein 
på lastebåt eller supplybåt. For å komme dit må han begynne 
på teknologi - industri og maritime fag på videregående. 
Deretter må han begynne som lærling i matrosfag. Deretter 
må han veksle mellom jobb og skole og jobbe seg oppover til 
kaptein. 



Liker du å jobbe ute?
Vil du være med å bygge landet?

Vi hjelper deg med veien til fagbrev! 
 www.okab.no



Følgende skoler og bedrifter har STANDS på messen:  
 

Amalie Skram vgs 
Arna vgs 
Beerenberg 
Br. Ulveseth 
Feste Trafikkskoler 
Fløysand 
Frydenbø 
Horisont 
Knarvik vgs 
LAB 
Laksevåg og Bergen Maritime vgs 
Live2Learn 
NITO 
Opplæringskontor Anlegg og Bergdrift 
Opplæringskontor Bilbransjen 
Opplæringskontor Blikkenslager 
Opplæringskontor Bygg- og Anleggsteknikk 
Opplæringskontor Byggmesterservice 
Opplæringskontor Overflateteknikk 
Opplæringskontor Rørentreprenør 
OneCo 
Politi avd. Åsane 
Sandsli vgs 
TIDE 
VITEK Tertnes Holding 
Årstad vgs 
Åsane Byggmesterforretning 
Åsane Rotary Klubb 
Åsane Storsenter 
Åsane Tannlegesenter 
Åsane Trafikkskole 
 



PROGRAMOMRÅDE: 

VG 1: • Helse- og oppvekstfag
 • Bygg- og anleggsfag
 • IKT og Medieproduksjon

VG 2: • Barne- og ungdomsarbeidar
 • Helsefagarbeidar
 • Tømrar

VG 1, VG 2, VG 3:
• Toppidrett/eSport Toppidrett
• Studiespesialiserande
• Medium og kommunikasjon

http://www.arna.vgs post.arna@vlfk.no



Foto: Bjørn Helge Rønning

Vi er et internasjonalt industriselskap med hovedkontor i Bergen, 
som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og løsninger verden over. 

Det betyr at vi mange spennende muligheter i et inkluderende, ansvarlig 
og nyskapende selskap med godt arbeidsmiljø og god oppfølging og 
tilrettelegging for fagbrev/fagprøve. 

For mer info, sjekk www.beerenberg.com

Bli en Beerenberger!



FRYDENBØ BILSENTER
Vil du jobbe med et av verdens mest anerkjente bilmerker?
Er du interessert i teknologi og utvikling og kunne tenkt deg å jobbe  
med verdenskjent sikkerhet, moderne og avanserte biler? Vi er en 
av Norges største Volvo-forhandlere og har hele tiden behov for nye 
lærlinger og bilmekanikere. Som mekaniker hos oss får du muligheten 
til å utvikle deg ytterligere gjennom Volvos eget utdanningsprogram, 
selvsagt med full lønn underveis. Å være bilmekaniker er et attraktivt  
og fremtidsrettet yrke med svært gode jobbmuligheter. Vi jobber også  
med spennede merker som Polestar, NIO, BYD, Nissan, Maxus og Renault.

Har du interesse for bil og ønsker å lære mer om faget? 
Da ønsker vi gjerne å høre fra deg. 
 
Morten Eliassen, Servicemarkedsdirektør
Email: me@frydenbo.no

Hva er en personlig servicetekniker (PST) ? 
 
Skann koden og les mer.

Frydenbo Bil

frydenbo-bil.no

Lønnet læreperiode!
Maler og overflateteknikkfaget trenger lærlinger

 
Maler og overflateteknikkfaget er et byggfag, perfekt for 

deg som liker å bruke kroppen. Som maler og gulvlegger holder 
du deg i form. Du får en frihet som kontorlivet ikke kan gi. 

På slutten av dagen ser du konkrete resultater. 
Kan være fysisk krevende, men det kan gi deg mye.

Kontakt:
w 930 15 839
e laerling@maler-byggtapet.no

Følg oss på:
f Opplæringskontoret for Overflateteknikk – Vest
i overflateteknikk_vest
 overflateteknikk_vest

En stor takk alle annonsører 
og utstillere som har vært med 

å støtte vårt arbeid med 
gjennomføring av Yrkesmessen 

ved Åsane Kulturhus 
2. februar 2023.

 
Åsane Rotary Klubb 
 
 
En stor takk til alle annonsører og utstillere som har vært med å støtte  
vårt arbeid med gjennomføring av Yrkesmessen ved Åsane Kulturhus 
2 februar 2023. 

Trykk: Schibsted Bergen - Design:    resthus - D E S I G NP


