
Ventilationsmontör – det bästa valet 
på VVS- och fastighetsprogrammet
Varför ska jag välja VVS- och fastighetsprogrammet?
VVS- och fastighetsprogrammet är rätt för dig som vill arbeta med tekniska system i byggnader. Du 
får lära dig mer om hur man förvaltar och underhåller fastigheter, tekniska anläggningar och system.  

Minst 15 veckors praktik
Minst 15 veckor av utbildningen gör du praktik på ett företag. Det är ett perfekt sätt för dig att få 
arbetslivserfarenhet under utbildningen och passar dig som gillar att jobba praktiskt. 

Utbildning
Ventilationsmontör blir du genom att gå VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning ventilation. 
Erbjuder din gymnasieskola inte inriktningen ventilation kan du kombinera den vanliga gymnasie- 
undervisningen med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och kompletterande utbildning på  
branschens skola Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm.  

Vad gör en ventilationsmontör?
Som ventilationsmontör monterar du kanaler, fläktar och aggregat i byggnader. Service och  
kontroller kan också vara en del av jobbet. Oftast monterar du färdiga delar som du beställer 
utifrån ritningar och beskrivningar. Till skillnad från många andra yrken i byggbranschen sker 
det mesta av en ventilationsmontörs jobb inomhus.

Gott om jobb för ventilationsmontörer
VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de gymnasieprogram där flest elever har jobb direkt 
efter studenten.  Enligt Arbetsförmedlingen är möjligheten för ventilationsmontörer att få jobb 
mycket goda!

Vad tjänar jag som ventilationsmontör?
Som ventilationsmontör tjänar du ca 30 000 kronor i månaden efter några år i yrket. Har du  
två år i yrket kan du avlägga prov för att få ut ditt yrkesbevis som ventilationsmontör, något som 
oftast ger löneför delar senare i karriären. I Sverige är medellönen för ventilationsmontörer  
33 000 kronor i månaden.

Vilka karriärmöjligheter har jag som ventilationsmontör?
Ventilationsmontörer har många olika karriärmöjligheter. Vill du vidareutvecklas inom yrket kan 
du rikta in dig mot att bli energioptimerare, installationssamordnare, projektör, ventilationstekniker 
eller besiktningsman. Vill du i stället vidareutbilda dig kan du till exempel bli underhållstekniker, 
drift- och fastighetstekniker eller ventilationsingenjör.  



Passar jag som ventilationsmontör?
Ibland ser verkligheten på en byggarbetsplats inte ut som på ritningarna. Då är det bra att vara 
lösningsorienterad och självgående i sitt arbete. Om du är flexibel och en god problemlösare så 
passar du perfekt som ventilationsmontör! 

Vill du veta mer? 
Gå antingen in på www.vent-montor.nu eller Instagram 
@yrkeventmontor så hittar du mer om hur det är att arbeta som 
ventilationsmontör!   


