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Ort
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Mobil
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2020-05 Västerås stad, Kommunikationscenter

Annan skola:

Utbildningar att söka
TRÄNINGSSKOLA

Individ och samhälle

Språk och kommunikation

Natur och miljö
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Lärlingsutbildning

SO-ämnen

Digitala verktyg 1, introduktion

Digitala verktyg 2, fortsättningskurs
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Har du några särskilda behov eller önskemål för dina studier?
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Datum
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Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80, Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför
och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
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kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se
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Vi godkänner och betalar utbildningen

