Bestämmelser för Gesällbrev i:

Byggnadsplåtslagaryrket
Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen hösten 2015 samt fastställd av Sveriges
Hantverksråd 2015-12-02.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Plåt & Ventföretagen

Gesällbrev -- allmänna anvisningar
Gesällbrev kan fås i yrket efter erhållet yrkesbevis tillsammans med referensbrev. Ett Gesällbrev visar
att den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs
för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Branschen (genom PVF - Plåt &
Vent Forum AB) ansvarar för att utfärda yrkesbevis.

Förkunskapskrav -- Yrkesexamen och Yrkesbevis
Ditt yrkesbevis får du efter 6800 timmar i yrket och avlagd yrkesexamen.

Yrkesexamen -- Anvisningar
Yrkesexamen består av både en teoretisk och en praktisk del. Mer information om yrkesexamen
hittar du på PVFs hemida (http://www.pvf.se/yrke_och_utbildning/yrkesexamen)

Kostnader
Information om kostnaderna för att avlägga yrkesexamen fås av PFV. Summorna kan förändras så
kontakta alltid PVF för aktuella uppgifter. Kostnaden för gesällbrevet är 700: - + moms (875: - inkl.
moms). Med brevet följer ett ID-kort med information om Gesällbrev översatt till fem språk.

Ansökan
Anmälan om att avlägga yrkesexamen och ditt yrkesbevis görs direkt till PVF. Kontaktinformation till
PVF hittar du här nedan. Efter att du fått ditt yrkesbevis samt att du har ett komplett referensbrev
görs en ansökan om att erhålla gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet och den administrativa
avgiften för gesällbrevet på 875.- inkl moms betalas in. En (generell) ansökan/anmälan om
gesällbrevet samt information finns på www.hantverksrad.se
Utdelning av gesällbrev sker via den lokala hantverks- och/eller företagarföreningen och sker
vanligtvis en gång per år.
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Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Plåt & Ventföretagen
Postadress:
Box 372
101 27 Stockholm
Besöksadress:
Kungsbronplan 1
112 27 Stockholm
Tel: 08-762 75 85,
info@pvforetagen.se

Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
Fax. 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!
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