
VVS-ENERGIUDDANNELSENVVS-ENERGIUDDANNELSEN
FREMTIDENS GRØNNE LØSNINGER

INSTALLERES NU



Et job med mening, løn i læretiden 
og masser af muligheder for efter- og 
videreuddannelse.

vvs-
installations-

tekniker

Som vvs-installationstekniker vil du rådgive og arbejde med 
smarte løsninger på boliger, større bygninger og industri, 
som hjælper os alle med at spare vand, varme og energi 
og samtidig sikrer en bedre livskvalitet for fx ældre og 
handicappede.

VVS-ENERGIUDDANNELSENVVS-ENERGIUDDANNELSEN
Vi roder ikke bare med rør, 

vi roder med fremtiden!



vvs-
energi-

specialist

blikkenslager
og
vvs

Ventilations-
tekniker

Som vvs-energispecialist har du styr på energien. Du ved alt 
om vedvarende og energirigtige løsninger som fx varme-
pumper, solvarme og biobrændselsanlæg. Det er også dig, 
der sammen med kunden finder energieffektive løsninger, så 
vi kan spare på energien og belaste miljøet mindre.

Du kan også blive EUX-vvs-energispecialist.

Som blikkenslager og vvs arbejder du b.la. på byens tage 
og facader. Du får et grundigt kendskab til forskellige ma-
terialer som fx kobber, zink og skiffer, så du bliver i stand 
til at rådgive dine kunder om, hvordan de både får smukke 
og langtidsholdbare løsninger

Som ventilationstekniker bliver du specialist i ventilations- 
og klimaanlæg. Du vil her være med til at sikre, at der 
spares på ressourcerne samtidig med, at vi kan trække 
vejret og have det godt i de bygninger, vi færdes i.



H4

Praktikperioder i virksomheden

Se mere på: 
vvs-energiuddannelsen.dk

@vvs_energiuddannelsen

3 gode grunde til at vælge vvs-energiuddannelsen:

• Giv en bedre verden videre
• Vær med til at sikre den grønne omstilling
• Skab sammenhæng mellem teknologi og mennesker

EUD vvs-energispecialist
4 år (60 skoleuger)

EUD ventilationstekniker
4 år (60 skoleuger)

GF 2
20 uger

H1 H2 H3

EUD vvs-installationstekniker
3 år og 9 måneder (52 skoleuger)

EUX vvs-energispecialist
4 år og 9 måneder
(107 skoleuger)

Skoleperioder på erhvervsskoleGrundforløb 2

8 uger 8 uger 8 uger

10 uger10 uger

10 uger

10 uger 10 uger 10 uger

10 uger10 uger

10 uger

EUX-GF
40 uger

20 uger 20 uger 16,5 uger

EUD blikkenslager og vvs
4 år (60 skoleuger)

@vvs-energiuddannelsen


