Rekrytering av elev – SLR Yrkesintroduktion - Låstekniker
Kandidatens namn:

................................................................................................

Personnummer:

....................................................

Adress:

................................................................................................

(ålder: ................)

.................................................................................................
Telefonnummer:

....................................

Mail: ................................................

Förslag på intervjufrågor:
Vad har du gått för utbildningar?

Vad har du arbetat med tidigare?

Berätta om vad du har för styrkor och intressen kopplade till yrke och arbete?

Vad har du för tankar om ditt framtida drömyrke?

Vilka inriktningar tycker du är mest intressant inom säkerhetsbranschen?

Vad är anledningen till att du söker SLR-YI?

Vad har du för förväntningar och önskemål gällande utbildningen?

Speciella omständigheter/behov som vi bör veta om och/eller ta hänsyn till?

Informera kandidaten om hur SLR Yrkesintroduktion genomförs
- Information om slutprov och intyg om godkänd genomgången SLR YI
- Vilka krav som företaget och SLR ställer på eleven
- Vad eleven kan förvänta sig av företaget och SLR
- Informera om att ansökan kräver ekonomisk upplysning och utdrag ur belastningsregistret
- Hur vi går vidare efter denna intervju och när kandidaten får besked

Handlagstest för sökande till SLR Yrkesintroduktion - Låstekniker
Kandidatens namn: …………………………………................................
Testet är utformat för att se om anlag finns för att utbildas till låssmed och består av
fyra moment. Poängsätt varje moment med 3=Bra, 2=OK eller 1= Mindre bra.

Moment 1
Ett större stycke metall med en tjocklek på c:a 3 mm kapas till 120 x 30 mm med raka
kanter. Momentet utförs i valfri metall i skruvstäd med vinkelhake, tumstock / skjutmått,
penna, bågfil och fil. Övningens syfte är att bedöma förmåga att arbeta med metall.
Resultat: …. Notering: ……………………………………………………………………..
Moment 2
Metallbiten från moment 1 skall fällas in i en träkloss. Måttet på fördjupningen i träklossen
(djup, höjd och bredd) bör överensstämma med metallbiten.
Momentet utförs med vinkelhake, tumstock/skjutmått, penna, hammare och stämjärn.
Övningens syfte är att bedöma förmåga att arbeta med trä.
Resultat: …. Notering: ……………………………………………………………………..
Moment 3
Med hjälp av manual utföra en programmering / byte av kod på ett enkelt kodlås typ
Codehandle eller Codoor. Övningens syfte är att se bedöma förmåga att läsa och tolka en
instruktion samt teknisk förståelse.
Resultat: ….

Notering: ……………………….…………………………………………….

Moment 4
Handledaren visar hur man lägger en enkel låscylinder samt visar och förklarar
hur en cylinder fungerar och vilka delar som skall användas. Därefter ska kandidaten själv
lägga stiften på rätt ställen i låscylindern.
Övningens syfte är att bedöma finmotorik, ordningssinne samt att kunna utföra en uppgift
efter anvisning och muntlig instruktion
Resultat: ….

Notering: ……………………………………………………………………..

Testet är avsett att ge en uppfattning om kandidaten har viss grundläggande
fallenhet / lämplighet att genomgå SLR YI och om det är sannolikt att personen då
klarar såväl praktiska som teoretiska moment.
Hänsyn bör tas till vilka förkunskaper som personen har.

Sammanfattning om sökande till SLR YI
Ekonomisk upplysning godkänd
Utdrag ur belastningsregister godkänt

Vår bedömning av den sökande utifrån intervjun

Vår bedömning utifrån handlagstest:

Vårt beslut:

Nästa steg (frivilligt): Ansökan till arbetsförmedlingen

