
 

 

  

 

Träteknisk utbildning 
Osby 

Startar 1 september 

 

TRÄINDUSTRIN BEHÖVER DIG 
Är du intresserad av inredning?  

Eller att bygga och skapa?  

Ja, då kommer du att gilla trä- 

och möbelindustrin. 

Om du tittar dig omkring i ett 

hem märker du att nästan allt 

du ser kommer från vår 

bransch: möbler, kök och 

badrumsinredningar, dörrar, 

fönster, trappor, trägolv och 

ofta huset självt. Vi bygger och 

inreder Sverige! 

Möbelsnickare - Tänk att en 

dag få besöka hotellet som har 

inrett lobbyn med fåtöljer som 

just du har skapat, eller att få se 

det där unika soffbordet i ett 

skyltfönster med vetskapen – 

det där har jag gjort.  

Som möbelsnickare inreder du 

Sverige och världen, du skapar 

unika möbler i mindre serier 

eller specialbeställda 

inredningar. 
 

UTBILDNING 
Vi testar dina kunskaper så att du får en 

utbildning som passar dig. Det behövs 

inga förkunskaper, men vi tar till vara det 

du redan kan. Längden på utbildningen 

varierar beroende på detta, och kan bli 

upp till 46 veckor. 

Vi tar in löpande under året. 

Du får de kompetensintyg och certifikat 

som industrin efterfrågar. 

 

 

Det första steget är ett obligatoriskt 

studiebesök. 

 

 

Studiebesök varje tisdag och torsdag 

klockan 13 

 

Boka ditt besök: 

christer@tauhantverksskola.se 

0790-62 58 97 
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FORMA DITT YRKE 
   

CNC-operatör - Med hjälp av 

skicklig datastyrning är det bara 

fantasin som sätter gränserna för 

vad du som CNC-operatör kan 

göra. Du är hjärnan bakom 

maskinerna och tillsammans 

bildar ni ett framtidsteam som 

ansvarar för hela 

produktionskedjan. Du 

programmerar, utvecklar och 

producerar produkter som bygger 

och inreder världen. 

Maskinsnickare - Du jobbar nära 

träets strukturer och till din hjälp 

har du manuella och datastyrda 

maskiner. Du formar, hyvlar och 

sågar fram det där lilla extra till 

dörrar, fönster, möbler och 

mycket annat. Ett hantverk med 

en doft av trä. 

 

Ytbehandlare - Den sista 

finnishen görs av dig, du får 

produkterna att skina genom att 

lacka och måla träet. Du blandar 

färg och skapar konstverk, 

manuellt eller med speciella 

sprutmaskiner. 

 

Produktionstekniker - Du är 

produktionens vägvisare och 

problemlösare. Du ser till att 

produktionen går bra och att det 

kommer fram produkter som 

håller god kvalitet. Du ser vad 

som behöver förbättras och driver 

utvecklingen framåt, tillsammans 

med de kollegor som du också 

har ansvar för. 
 

 

  

Är du intresserad av 

inredning, 

eller att bygga och 

skapa? 
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Vi utbildar medarbetare i trä och möbelindustrin. 
 
TAU hantverksskola i Osby bedriver den trätekniska utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 
 

TAU Hantverksskola, Klövervägen 23, 283 50 Osby 
 
Studiebesök 
Varje tisdag och torsdag klockan 13.00. Studiebesöket tar en timme. 
Kontakta oss för att boka ditt besök 0790-62 58 97 
eller via mejl christer@tauhantverksskola.se 
 
Utbildningens längd 
Denna beror på dina förkunskaper och inriktningen på utbildningen.  
Utbildningen kan vara upp till 46 veckor. 
 
Kursstart 
Vi har löpande antagning till utbildningen. 
 
Utbildningens innehåll och uppskattade tider 
 
Test,   10 dagar Utb ID 124033 
Orientering,  10 dagar 
 
Industriteknisk bas med praktisk träteknik 110 dagar Utb ID 124034 
 
Påbyggnads inriktningar 
Maskinoperatör grund  Utb ID 124036 36 dagar 
Maskinsnickare påbyggnad Utb ID 124037 64 dagar 
CNC Inriktning Trä  Utb ID 124038  70 dagar 
 

 

 

 


