Lyst å bli helten i felten?

Bli lærling i GK!

Ta fagutdanning hos Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør
og servicepartner. Vi søker elektriker-, rørlegger, automasjons-,
kulde-, telekommunikasjonsmontør-, og ventilasjonslærlinger.

Om GK
GK er Skandinavias ledende inneklimakonsern og har rundt 3200 smarte hoder i Norge,
Sverige og Danmark. Vår tverrfaglige kompetanse bidrar til et bedre inneklima og et
lavere energibruk for samfunn og miljø. Samarbeid i tverrfaglige team gir en variert
hverdag, faglig utvikling og personlige utfordringer. GK utvikler og installerer tekniske
løsninger i bygninger der målet er å skape et optimalt inneklima. Vi drifter og vedlikeholder tekniske installasjoner, og sørger for at anleggene fungerer optimalt gjennom
hele byggets levetid.

GK tar inn lærlinger i følgende fag:
Automasjon: (Elektrofag)
Alle installasjoner i GK inneholder automatiseringsutstyr. Automatiseringsfaget er et
tverrfaglig montasje -, service og vedlikeholdsfag. Faget innebærer å kunne vurdere
og løse tekniske problemer i anlegg gjennom bruk av moderne teknologi og IT.
Faget passer for deg som er IT-interessert og teknisk interessert, oppfinnsom og
har en god helhetsforståelse.

Kulde og varmepumpeteknikk: (Elektrofag)
Kjøling er i dag uunnværlig innenfor de fleste næringsbygg. Våre kuldemontører
monterer, funksjonsprøver og vedlikeholder kuldetekniske installasjoner. Kuldemontøren
leder og kontrollerer andre faggrupper. Faget passer derfor for deg som er selvstendig,
er interessert i teknologi og kan jobbe tverrfaglig.

Elektriker: (Elektrofag)
GK Elektro leverer komplette løsninger til privatboliger, skoler, offentlige institusjoner,
industri og private næringsbygg. Faget passer for deg som har teknisk innsikt, et godt
håndlag og evnen til å løfte blikket og se helheten.

Ventilasjonsteknikk: (Elektrofag)
Fra 2018 vil GK også ta inn lærlinger for å lære opp i det nye fagbrevet ventilasjon.
Som ventilasjonslærling er målet at du skal kunne inneklima og drive med igangkjøring,
innregulering, prøvedrift, service og vedlikehold. Faget passer for deg som er selvstendig,
interessert i inneklima og har en god helhetsforståelse.

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget: (Bygg- og anleggsteknikkfag)
Blikkenslagere har ansvar for å lage og montere våre ventilasjonsanlegg med kanaler
og tilhørende detaljer. Som kobber- og blikkslager bør du ha teknisk innsikt, praktisk
og estetisk sans og et godt håndlag.

Rørlegger: (Bygg- og anleggsteknikkfag)
GK Rør leverer gode energibesparende løsninger til privatboliger, skoler, offentlige
institusjoner, industri og private næringsbygg. Som rørlegger bør du være teknisk
anlagt og lærevillig, ha et godt håndlag og ta ansvar og initiativ.

Sikkerhet: (Telekommunikasjonsmontørfaget)
GK Sikkerhet er en godkjent opplæringsbedrift innenfor Telekommunikasjonsmontørfaget via OTDE (Opplæringskontoret for Tele, data og elektro) på Frogner i Sørum.
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Hvorfor bli lærling i GK?
Utdanning med lønn
Tjen egne penger og få yrkeskompetanse. Med fagbrev innen et av
våre fag blir du godt rustet til å møte krav i fremtidens arbeidsmarked!

Lær av de beste

“Som lærling i GK har man flinke og seriøse
fagfolk rundt seg. Man har det gøy på jobb,
og får en god opplæring og oppfølging”.
Ina Maria Kvam
Elektrikerlærling,
GK Elektro Jessheim

GK er en av de fremste i bransjen – også på kompetanse. Vi har
mange spesialister og som lærling vil du jobbe med mennesker som
er blant de beste i Norge innen sitt fagfelt.

Spennende arbeidsoppgaver
GK er et stort konsern med tverrfaglig spesialistkompetanse. Du vil
få varierte og spennende arbeidsoppgaver i læretiden. For deg betyr
dette mange utviklingsmuligheter!

Etterutdanning
Gjennom GK-Skolen - vår interne utdanningsinstitusjon, tilbyr vi våre
medarbeidere opplæring og etterutdanning. Her vil du stadig kunne
utvikle deg faglig.

Lærlingeprogram
GK har et etablert lærlingeprogram som blant annet har årlige
samlinger for både fagansvarlige og lærlinger. Dette skal sikre
kvalitet og trygghet i din opplæring.

Trygghet i læretiden
Alle GKs lærlinger får sin egen fagansvarlig eller instruktør. Den
veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og
plikter i læretiden, og vi har et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på
hverandre. Våre lærlinger kan være sikre på at de blir fulgt opp, slik at
læretiden blir trygg og utviklende.

Fast ansettelse
Hvis du jobber bra i læretiden, viser vilje til å utvikle deg og tar initiativ,
styrker dette dine sjanser for å få fast jobb hos oss etter endt læretid.

Er du den vi søker etter?
Vi ønsker oss de flinkeste og mest engasjerte! Vi ønsker lærlinger med
oppriktig interesse for våre fag, initiativ, gode karakterer og en god
arbeidsetikk.

“I GK får jeg god oppfølging, av ledelsen
og dyktige kollegaer med høy kompetanse.
Jeg lærer stadig noe nytt i en varierende
arbeidshverdag og trives utrolig godt som
lærling i GK”.
Didrik Berg Haltvik
Rørleggerlærling,
GK Rør Trondheim

“I læretiden får du mange gode utfordringer
og lærer veldig mye. Du får jobbe mye
selvstendig, men får også hjelp når du
trenger det”.
Even Johansen
Automasjonslærling,
GK Inneklima Sørreisa

”GK er et veldig solid selskap hvor man
kan lære mye og utvikle seg faglig. Som
lærling i GK har jeg vært borte i mange
forskjellige anlegg rundt omkring i landet.
F. eks har vi reist til Bodø og levert et adgangskontrollsystem for GK Bodø”.
Seyed Ahmadi
Sikkerhet/Telekommunikasjonsmontørlærling - GK Sikkerhet Oslo
”GK er en bedrift med et veldig bra miljø
og trivelige folk. Som lærling får man veldig
god opplæring, og min instruktør er dyktig
og veldig god på å ta meg med på lærerike
jobber. Å være lærling i GK anbefales!”
Styrk Heen
Kulde- og varmepumpelærling
GK Inneklima Tønsberg

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi, sikkerhet og kulde. Våre mer enn 3200 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk
i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Hvordan søker jeg?
På våre hjemmesider www.gk.no kan du lese mer om vårt
lærlingeprogram. Her finner du også søknadsskjema.
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