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VAD ÄR YRKESHÖGSKOLA?
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning), är ett alternativ till universitet och
högskola i nära samarbete med näringslivet. Yrkeshögskoleutbildningar ger
förutsättningar för den studerande till arbetslivsanknytning och etablering i
näringslivet. För företagen innebär Yh-utbildning möjlighet att rekrytera
kvalificerad personal med branschanpassad kompetens.

Några kännetecken för Yh-utbildningar
Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta
snabbt kan komma ut i arbetslivet.
•

Möjligheterna till jobb direkt efter examen är mycket goda.

•

Utbildningarna finns inom många olika branscher.

•

Alla utbildningar innehåller arbetslivsanknutet lärande på olika sätt.

•

I de olika utbildningarnas ledningsgrupper är merparten av
representanterna från respektive bransch.

Omfattningen och studietiden på utbildningen anges i Yh-poäng: fem poäng
motsvarar en veckas heltidsstudier. Ofta följer de inte vanlig terminsindelning,
utan arbetslivets rytm. Det innebär att man inte alltid kan räkna med ordinarie
skollov.
Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN.
Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en
yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Studieformer
Bunden
Platsbunden utbildning är en utbildning där man studerar på plats hos
utbildningsanordnaren.
Satellitort
Satellitort innebär att utbildningen är platsbunden till ett antal orter och att det
finns en ansvarig utbildningsanordnare på annan ort. Du som läser utbildningen
har därmed möjlighet att vara placerad på exempelvis Lärcentrum CFL i
Söderhamn och läraren finns på satellit via videolänk. Det är alltså ingen
distansutbildning.
Distans
Distansutbildning är en utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i
tid och/eller rum. Begreppet är inte självklart, då distansutbildning kan innebära
utbildningar med varierande inslag av distans och/eller IT-stöd.

3

YRKESHÖGSKOLA 2018
www.hufb.se/yh

På plats lokalt eller på distans
I början av den här katalogen hittar du de YH-utbildningar som går att läsa på plats
i Hälsingland. Här finns också de flesta yrkeshögskoleutbildningar som går att läsa
på distans från hösten 2018. Vi hoppas att vi kan inspirera dig till att börja eller
fortsätta studera. CFL, Hälsinglands Utbildningsförbund är din lokala studieplats
där du kan få hjälp och stöd under dina studier.
Hos oss finns studieplatser både för enskilt arbete och i grupp, videokonferensanläggningar, datorer, webbkameror, headset, och annat du kan tänkas behöva. Vi
har också personal på plats som kan tipsa och stödja dig på olika sätt under dina
studier. I våra lokaler kan du vistas både dagar, kvällar och helger.

Drifttekniker Kraft & Värme/Process ca 2 år 100 % Söderhamn (satellitort)
400 YH-poäng. Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter inom
kraft-, energi- och processindustrin. Utbildningen ger också kompetens inom
projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till
karriärutveckling inom de olika yrkesspåren. Några av tyngdpunkterna i
utbildningen är energieffektivisering och driftoptimering, drift och underhåll inom
kraftvärme och fjärrvärme. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 26/4.
www.skys.se
Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik ca 2 år 100 % Söderhamn
(satellitort)
430 YH-poäng. Vårt avlånga land behöver fler med kompetens att ta hand om
transporter av människor och gods. Transportnäringen har ett skriande behov av
att anställa, både nu och i framtiden. Den här utbildningen ger dig möjlighet att
kliva rakt in i en bransch med stora möjligheter. Efter utbildningen kommer du att
kunna arbeta som t.ex. logistiker, logistikplanerare, arbetsledare, inköpare eller
Logistikkonsult. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 26/4. www.skys.se
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Vattenkrafttekniker ca 2 år 100% Bollnäs (distans genom lärcentra)
400 YH-poäng. Som vattenkraftstekniker utför du drift-, underhålls- och tillsynsarbeten i kraftstationen samt kopplingar i ställverk. Du jobbar med förebyggande
underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar, felsökning, operativt
arbete vid en driftcentral eller i ett kontrollrum. Du utför service och underhåll av t
ex hydrauliska system, avställning av generator, turbin i vattenvägar i samband
med revision och analysering av data. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring.
Arbetet ställer krav på kreativitet, resultatinriktning och god samarbetsförmåga
och förmåga till självständigt arbete under eget ansvar. Titlar hos de olika
företagen är förutom vattenkrafttekniker; anläggningstekniker, drifttekniker,
projektledare och servicetekniker. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag
15/5. www.lapplands.se/larcentra
Byggproduktionsledare ca 2 år 100 % Gävle (bunden) men med möjlighet att
sitta på ditt lokala lärcentrum
430 YH-poäng. Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i
anställning som byggproduktionsledare. Utbildningen är självklart hopsatt
tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Den största bristen i
byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är
mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. Som
byggproduktionsledare behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför
läser du flera olika ämnen, bland annat byggproduktion och ekonomi, hållbarhet
och energieffektivisering, ledarskap och installationssamordning. En stor del av
utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och
praktiserar. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 18/5. www.kyh.se
Fastighetsingenjör ca 2 år 100 % Gävle (bunden) men med möjlighet att sitta
på ditt lokala lärcentrum
415 YH-poäng. Ett ansvarsfullt jobb för dig som vill vara spindeln i nätet. Efter examen
kan du börja jobba direkt på företag som WSP, HSB eller något av de många fastighetsbolag som varit med och tagit fram utbildningen. Det här är en utbildning för dig som
gillar problemlösning, variation och att vara ute bland folk! Det här är en vass utbildning
för dig som söker en roll som innebär ansvar, kontakt med andra och teknisk problemlösning. Som fastighetsingenjör är du en specialist med huvudansvar för fastighetens
tekniska system. Energiförbrukning, inomhusmiljö, ventilation och hantverkare är bara
några av de saker du behöver ta hänsyn till i arbetet. Det är en fri roll med mycket eget
ansvar och stor efterfrågan på kunniga medarbetare! Det krävs ingen branscherfarenhet för att börja på utbildningen – tvärtom kommer de flesta av våra studenter
från helt andra yrken. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 18/5. www.kyh.se/
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Skogsbrukstekniker ca 1,5 år 100% Alfta eller Ljusdal (bunden)
300 YH-poäng. Skogsindustrin är en av landets viktigaste basindustrier som skapar
sysselsättning i hela landet och skogsbruket är det första ledet i förädlingskedjan.
Utvecklingen i skogsbruket vad gäller maskiner, metoder och miljöhänsyn samt
entreprenörskap har medfört högre krav på yrkesrollen. Efter denna utbildning
kan man tänka sig arbeta som skogsmaskinförare, skogsvårdare, vara arbetsledare
för skogsmaskingrupper, bli skogsmaskinentreprenör, eller driva annat
företagande inom skogsbruket. Arbetsmarknaden ser ljus ut för de som satsar på
en utbildning inom skogsbruket. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag
15/5. www.skogstekniska.se
Servicetekniker ca 1,5 år 100 % Alfta (bunden)
300 YH-poäng. Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska
kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Efter avslutad utbildning ska den
studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot
skogsmaskiner alternativt entreprenads och jordbruksmaskiner i verkstad och ute
i fält. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 15/5. www.skogstekniska.se
Drifttekniker - processoperatör ca 2 år 100% Bergsjö (distans)
400 YH-poäng. Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att
arbeta som drifttekniker eller processoperatör i modern processindustri som
värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri. Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget
med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt.
Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 15/5. www.creando-school.se
Behandlingspedagog ca 2 år 100% Hudiksvall (bunden)
440 YH-poäng. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla
åldrar. Det kan handla om någon form av beroende- eller psykosocial problematik
där någon är i behov av professionell behandling. Du kan arbeta som boendestöd
inom socialpsykiatrin, som resurs eller liknande på en skola, hem för
ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården. Studiestart augusti 2018.
Sista ansökningsdag 15/4. www.hudiksvall.se
Integrationspedagog ca 1 år 100% Hudiksvall (distans)
225 YH-poäng. Efter utbildningen kan du jobba med flyktingmottagande, boenden
för ensamkommande barn och ungdomar, inom skola, arbetsförmedling,
migrationsverk eller hos andra som arbetar med integration. Studiestart augusti
2018. Sista ansökningsdag 15/4. www.hudiksvall.se
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Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens ca 1 år 100% Hudiksvall
(distans)
225 YH-poäng. Utbildning till studiehandledare på modersmålet med IKTkompetens ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med att handleda elever i
skolan på ett pedagogiskt sätt. Den ger dig möjlighet att arbeta med
studiehandledning inom ett brett yrkesområde, både i grundskolan och
gymnasieskola och även inom andra studieformer som till exempel
vuxenutbildning. studiestart september 2018. Sista ansökningsdag 15/4.
www.hudiksvall.se
Bredbandstekniker ca 1,5 år 100% Hudiksvall (bunden)
255 YH-poäng. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens
snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med
projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist
på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen
och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv. Studiestart
augusti 2018. Sista ansökningsdag 20/5. www.iftac.se
IT-säkerhetstekniker - Etisk hackare ca 2 år 100% Hudiksvall (bunden)
440 YH-poäng. Utbildningen IT-säkerhetstekniker - etisk hackare erbjuder en
kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver
behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och
motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer vidare, som
säkerhetsspecialist, att ha god kompetens för arbete inom närliggande
teknikområden som nätdrift, administration av nät, virtualisering m fl.
Utbildningen omfattar en bred genomlysning av vanliga säkerhetsproblem och
risker i moderna nätverk, hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära Dig
hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk
och molnbaserade lösningar. Du får lära dig att agera som angripare - d.v.s. bryta
dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det
aktuella nätverket mot angrepp. Utbildningen förbereder för certifieringar såsom
EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar
CCNA och CCNA Security. Studiestart september 2018. Sista ansökningsdag 20/5.
www.iftac.se
Optotekniker ca 1 år 100% Hudiksvall (bunden)
210 YH-poäng. Som optotekniker arbetar du med installation av fiberoptik – ett
snabbt växande område både nationellt och internationellt. Det råder en stor och
akut brist på yrkeskunnig personal och våra studenter sugs ofta upp av branschen
direkt efter examen. Optotekniker är en av få utbildningar inom området och är
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väl etablerad sedan 1998. I utbildningen får du lära dig allt om bredbandsbyggnad,
om fiberkabelns egenskaper, funktion och användningsområden. Bland kurserna
som ingår finns fibersvetsning, mätteknik, fiberblåsning, installation och
dokumentation. Två LIA-perioder stärker dina praktiska kunskaper och du får
möjlighet att skapa viktiga kontakter för din kommande yrkeskarriär. Utbildningen
ges på plats i Hudiksvall i våra väl utrustade lokaler. LIA söks av studenten själv och
kan göras i Sverige eller Norge. Du får tillgång till vårt stora nätverk av företag som
gärna tar emot våra studenter. Studiestart september 2018. Sista ansökningsdag
20/5. www.iftac.se
Systemingenjör Linux ca 2 år 100% Hudiksvall (bunden)
435 YH-poäng. Vill du jobba inom ett av världens snabbast växande
teknikområden? Utbilda dig till Linuxspecialist vid vår yrkeshögskoleutbildning i
Hudiksvall. Utbildningen leder till yrken som systemingenjör, systemarkitekt och
systemförvaltare. Specialister med kompetens inom Linux är hett efterfrågade i
den snabbt växande IT-branschen. Stora världsledande företag satsar idag på
Linux, för dess flexibilitet och låga kostnader. I en undersökning på Europanivå
genomförd av Linux Foundation uppger 9 av 10 rekryterare att Linuxexperter står
högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med
nödvändig kompetens. Studiestart augusti 2018. Sista ansökningsdag 20/5.
www.iftac.se
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BEHÖRIGHET, URVAL OCH
ANTAGNING
För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa
förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om det är fler behöriga sökande till en
utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att
besluta vilka som ska erbjudas plats.
Antagningskraven kan se olika ut på olika utbildningar eftersom man utgår från
vilka förkunskaper som krävs på varje enskild utbildning. Även hur urvalet går till
varierar. Varje utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen till sina
utbildningar. Kontakta därför utbildningsanordnaren direkt för att få reda på exakt
vad som gäller för den utbildning du är intresserad av!
Grundläggande behörighet
För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller
motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och
erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:
•

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning.

•

Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

•

Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning.

•

Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund
av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig
utbildningen.

Särskilda förkunskaper
På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa
varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss
arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Utöver krav
på kunskaper kan även andra krav ställas, tex körkort.
Vänd dig till utbildningsanordnaren för att få reda på vilka krav som ställs på den
utbildning du är intresserad av.
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Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller
norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara
av utbildningen. Det är utbildningsanordnaren som avgör och prövar om du har de
kunskaper som krävs. För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa
utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.
För att få studera på yrkeshögskolan måste man ha ett giltigt uppehållstillstånd
och ett personnummer.
Undantag - behörig på annat sätt
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda
förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Utbildningsanordnaren kan
nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna
klara utbildningen och arbeta inom det yrkesutbildningen leder till. Vänd dig till
utbildningsanordnaren direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den
utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet, 20 procent kan
antas på denna behörighetsgrund.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet
Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina
studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan
delta i undervisningen.
Vad är särskilt pedagogiskt stöd?
Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera
svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara:
•

Anteckningsstöd

•

Inläsning av litteratur

•

Mentorstöd

•

Utökad lärartid

•

Teckenspråkstolkning

•

Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller
muntligt istället för skriftligt prov)

•

Förlängd studietid

Att tänka på
Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt
pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att
informera om vilka insatser som kan behövas.
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DISTANSUTBILDNINGAR
UTBILDNINGAR INOM DATA/IT
Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet ca 2 år 50% Stockholm
200 Yh-poäng. Studiestart september 2018. Med den här utbildningen blir du en
digital kommunikatör inom offentlig förvaltning. Ditt arbete kommer därmed att
gå ut på att hjälpa det offentliga, till exempel myndigheter eller kommuner, med
deras kommunikation, i första hand på webben. Som digital kommunikatör
arbetar du med att utnyttja nya digitala kanaler för att göra ett arbete som
egentligen funnits länge - att nå ut med information. www.jensenyh.se
Systemintegratör, ca 2 år, 50%, Piteå,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. För dig som redan har grunderna i
programmering och/eller webbutveckling och vill fördjupa dig i backend-teknik.
Som backend-utvecklare får du jobba med avancerad programmering och
datahantering och det ställs krav på att du är noggrann och strukturerad.
www.lernia.se
Utvecklare/samordnare informationssäkerhet ca 2 år 50%
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Behovet av personal med kompetens
inom informationssäkerhet är stort och har ökat i takt med digitaliseringen.
Företag och organisationer vet betydelsen av god informationssäkerhet och
behöver utvecklare/samordnare som kan identifiera, analysera, hantera & utveckla
verksamheters informationssäkerhet. www.yhim.se

UTBILDNINGAR INOM EKONOMI, ADMINISTRATION OCH
FÖRSÄLJNING
Digital Conversion Manager, ca 1,5 år, 100%, Solna
300 Yh-poäng, Studiestart augusti.
Utbildningen till Digital Conversion Manager är en unik heltäckande utbildning
som kombinerar praktisk marknadsföring, digital analys och
konverteringsoptimering, en kompetens som få besitter idag. Efter utbildningen
ska du kunna arbeta proaktivt med digital annonsering och analys, test och
konverteringsoptimering av digital annonsering/kampanjer, samt att kunna bidra i
det övergripande arbetet med att planera och utvärdera en verksamhets digitala
marknadsföring. www.smhsverige.se/utbildningar
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Digital Marknadskommunikatör, ca 2 år, 100%, Tranås,
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Kraven på företagen att ständigt synas
i den digitala världen är höga och inom marknadsföring sker idag snabba
förändringar och kunskapsglappet är i vissa fall stort. Som digital
marknadskommunikatör med rätt kompetens har du mycket stora
karriärmöjligheter. Förutom digital marknadskommunikatör kan du efter examen
även arbeta som bl.a. webbkommunikatör och social media manager.
www.tucsweden.se
Företagssäljare, inriktning Innovation, ca 2 år, 100%, Stockholm
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efterfrågan på företagssäljare som kan
kommersialisera nya produkt- och tjänsteinnovationer blir allt större. Orsaker till
detta är bland annat den ökande mängden företag och en växande komplexitet
hos produkter, tjänster och innovationer idag. Ofta gemensamt för
innovationsföretagen är att de verkar internationellt. www.sih.se
Hållbarhetsspecialist, ca 2 år, 100%, Stockholm,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Genom denna utbildning kommer du
bland annat att lära dig att analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga
varumärke genom detta. www.sih.se
Key Account Management, ca 1 år, 100%, Jönköping,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Inom KAM arbetar du med strategisk
försäljning. Du kan bedriva kundfokuserad verksamhet på ett kvalificerat, proaktivt
och kreativt sätt. Du utvecklar din och kundens konkurrenskraft. Du får breda
kunskaper inom komplex försäljning, t.ex. affärsjuridik, avtal, ekonomi och
finansiell planering. www.tucsweden.se
Key Account Manager, ca 2 år, 50%, Göteborg, Solna
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Efter utbildningen ska du kunna
utveckla relationen till företagets viktigaste kunder i en operativ roll. Du ska ha
vässat din organisatoriska, strategiska och analytiska förmåga
avseende kvalificerad nyckelkundsbearbetning. Du får kunskaper inom strategisk
försäljning, t.ex. affärsjuridik, avtal, ekonomi och finansiell planering. Under
utbildningen lär du dig även hur du stärker ett företags position på marknaden
genom till exempel behovsanalys, strategisk marknadsföring och omvärldsanalys.
www.smhsverige.se
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Lönekonsult Plushögskolan ca 1,5 år 100 % Gävle
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Under utbildningen tränas du i en mängd
olika praktiska situationer. Du kommer att kunna arbeta som lönekonsult inom
privata, kommunala eller statliga verksamheter både inom små- och medelstora
organisationer. Efter ett antal år i yrket kommer du också att kunna ansöka om
auktorisation som Lönekonsult via SRF. www.affarshogskolan.se
Lönespecialist, ca 2,5 år, 75%, Göteborg, Malmö, Stockholm, Östersund
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen ger dig kompetens för
praktiskt och självständigt arbete som lönespecialist såväl i det privata näringslivet
som i offentlig verksamhet. Du får kompetens att arbeta med IT-baserade
lönesystem. www.iterum.se
Marketing automation specialist, ca 2 år, 100%, Helsingborg,
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som marketing automation specialist
ska du leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot
automatiserade marknadsföringsinsatser baserat på data. I rollen jobbar du bland
annat med strategiutveckling, datahantering, kommunikation och
teknologilösningar. www.ya.se

Medicinsk sekreterare ca 1,5 år 100 % Gävle
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Under utbildningen tränas du i en mängd
olika praktiska situationer. Du kommer att kunna arbeta som lönekonsult inom
privata, kommunala eller statliga verksamheter både inom små- och medelstora
organisationer. Efter ett antal år i yrket kommer du också att kunna ansöka om
auktorisation som Lönekonsult via SRF. www.vardyrkeshogskolan.se
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Medicinsk sekreterare, ca 2 år, 100%, Luleå,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter examen kan du arbeta som
medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom
exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och
läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation,
vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i
framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. www.lernia.se
Mobil Handel, ca 1,5 år, 100%, Malmö,
315 Yh-poäng, Studiestart september 2018. I vår utbildning Mobil Handel lär du dig
effektiva sätt på flera nivåer att ta fram appar som fungerar på iPhone och iPad
samt Android. Du lär dig skapa effektiva e-handelssystem samt mikropositionering
med iBeacons och mycket annat. www.skyh.se
Music Business Developer, ca 2 år, 100%, Stockholm,
380 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018.
För dig som vill jobba inom framtidens musik- och underhållningsbransch. Du kan
t.ex. arbeta som Affärsutvecklare, Kreativ marknadsförare, Artistutvecklare på t.ex.
ett musikbolag, bokningsbolag, eventbolag o.s.v. www.dmgeducation.se
Offentlig upphandlare, ca 2 år, 100%, Stockholm
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Staten, landstingen och kommunerna
köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och
omsorg för ca 600 miljarder om året. Du kan arbeta som Upphandlare/Inköpare,
Upphandlingsstrateg, Upphandlingscontroller. www.sih.se
Offentlig upphandlare, ca 2 år, 100%, Stockholm,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Staten, landstingen och kommunerna
köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och
omsorg för ca 600 miljarder om året. Du kan arbeta som Upphandlare/Inköpare,
Upphandlingsstrateg, Upphandlingscontroller. www.sih.se
Offentlig upphandlare/inköpare, ca 2 år, 100%, Jönköping,
425 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Du får kunskap om lagar och regler som
stat, kommuner och landsting måste följa vid köp av varor och tjänster. I
yrkesrollen kan det också ingå att arbeta med strategiska inköp.
www.tucsweden.se
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Redovisningsekonom, ca 3 år, 50%, Eslöv,
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Du får kunskaper för att självständigt
arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna
medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du kan
arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. www.eslov.se/yh
Redovisningsekonom, ca 2 år, 100%, Stockholm,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Du får kunskaper om löpande bokföring,
lönehantering, ekonomistyrning, skatter och avgifter, bokslut, handelsrätt,
beskattningsrätt, rapportering, affärsengelska, konsultativt förhållningssätt,
projektarbete. www.iterum.se
Socialadministratör, ca 1,5 år, 100%, Sollefteå,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. I utbildningen får du praktiska och
teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad
mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra
administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis
socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på
ett professionellt sätt. www.solleftea.se
Vårdadministratör ca 2 år 100% Umeå
400 Yh-poäng, studiestart augusti 2018. Är du intresserad av medicin- och
vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda
kunskaper i svenska språket? Yrket som vårdadministratör kan vara något för dig.
www.lernia.se
Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare, ca 2 år, 100%, Huddinge,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Journaldokumentation och vården står
inför framtida förändringar. Processerna behöver bättre IT- och supportstöd från
medicinska sekreterare. Du utför olika typer av administrativa uppgifter inom
vården som t.ex. arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.
www.vux.huddinge.se
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UTBILDNINGAR INOM HOTELL, RESTAURANG OCH TURISM
Affärsutvecklare besöksnäringen, ca 2 år, 100%, Falun, Åre, Visby,
Örnsköldsvik
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Du utvecklar och underhåller
besöksnäringen i till exempel en kommun. Du paketerar lösningar utifrån kundens
behov med en lönsamhetsaspekt och med hänsyn till regelverk. Du kan arbeta
som affärsutvecklare på t.ex. anläggningar, destinationer, attraktioner, kommuner,
regioner, företag o.s.v. www.ya.se
Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering, 2 år, 100%, Falun,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter avslutad utbildning kan du jobba
inom besöksnäringen. Till exempel som affärsutvecklare för anläggningar,
destinationer och attraktioner, affärsutvecklare för kommuner, regioner och
företag, digital affärsutvecklare eller som egen företagare inom besöksnäring.
www.ya.se
Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism, ca 1,5 år, 75%,
Båstad,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Under utbildningen får du den
kunskap som krävs för att starta eget eller utveckla en verksamhet inom
utomhusturism. Utbildningen fokuserar alltså på företag inom hållbar
aktivitetsbaserad natur och kulturturism, vandring, cykling, klättring, segling…
Listan kan göras lång! www.bastad.se/akademibastad
Arbetsledare inom måltidsservice ca 2 år 50% Tranås 200 Yh-poäng, studiestart
januari 2019.
Att vara arbetsledare inom måltidsservice är ett spännande yrke där du använder
såväl dina kulinariska, som sociala och ekonomiska kunskaper. Denna utbildning
riktar sig till bland annat dig som redan idag arbetar inom måltidsservice och vill ta
ett karriärkliv. www.tucsweden.se
Hotel-, Restaurant- & Conference Management ca 1,5 år 100%, Skellefteå,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018.
En utbildning som ger dig möjlighet till en karriär inom hotell- och besöksnäringen,
en av våra mest växande industrier i Sverige. 100 % studietakt under ett och ett
halvt år, utbildningen sker på distans med 15 samlingsveckor i Skellefteå.
www.skelleftea.se
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Hotel Supervisor ca 2 år 50% Uppsala
225 Yh-poäng, studiestart januari 2019. Som Hotel supervisor har du ett
helhetsansvar för reception, konferens och housekeeping. Du jobbar bland annat
med schemaläggning, ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet på
ett hotell. www.ya.se
Hotel & Restaurant Manager ca 1,5 år 100% Jönköping 300 Yh-poäng,
studiestart januari 2019. Arbetar du inom hotell- eller restaurangbranschen och vill
ta nästa kliv i karriären? Då har vi vidareutbildningen för dig. Besöksnäringen ökar
kraftigt i Sverige och med den även hotell- och restaurangbranschen och det råder
stor brist på personal med rätt kompetens. Som Hotel- och restaurant manager
leder, planerar och utvecklar du verksamheten. www.tuc.se
Kitchen Manager, ca 1,5 år, 75%, Båstad
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Kitchen Manager vänder sig till dig
som har arbete eller är mellan jobb och vill vidareutvecklas. Genom de
teoretiska kurserna ges den studerande kunskap som krävs för att arbeta som
Kitchen Manager och genom de valbara kurserna ges de färdigheter i
hantverksskicklighet som efterfrågas. www.bastad.se/akademibastad
Kökschef/Köksmästare ca 2 år 50% Stockholm.
200 Yh-poäng, studiestart september 2018. Utbildningen vänder sig framförallt till
dig som i dag arbetar inom restaurang som t.ex. kock eller hovmästare.
Utbildningen är teoretisk och vi förutsätter att du har goda kunskaper om
matlagning. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom ledarskap och
ekonomi med fokus på den verklighet som finns inom en restaurangrörelse. Som
blivande chef måste du både kunna motivera och leda dina anställda och driva och
utveckla en lönsam restaurangverksamhet. www.astar.se
Operativ ledare – inriktning Revenue Management, ca 1 år, 75%, Båstad, 150
Yh-poäng, Studiestart september 2018. Den ettåriga ledarutbildningen ger dig som
mellanchef, med en ansvarsroll på din anläggning eller som har en ambition att nå
dit, en möjlighet till att få fördjupad kompetens, fart inom ledarskap, försäljning,
Ekonomi och Revenue Management där samtliga kurser är viktiga faktorer som
bygger och utvecklar verksamheten. www.akademi.bastad.se
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Revenue Management i besöksnäringen, ca 1,5 år, 50%, Stockholm
150 Yh-poäng, Studiestart november 2018 och november 2019, 2020. Revenue
Management handlar om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta
sätt öka företagets lönsamhet. Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete
med det kommersiella teamet där det ingår försäljning, marknadsföring och
distribution. Utbildningen bygger på tidigare arbetslivserfarenhet och studierna
parallellt med nuvarande arbete gör att du får möjlighet att omsätta dina
förvärvade kunskaper direkt. www.schartau.se
TRAC-diplomerad Resekonsult, ca 2 år, 100%, Skellefteå
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018
En utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent
personal. En utbildning som ger dig verktygen för framgång och som vänder sig till
dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten,
har en naturlig känsla för service och är intresserad av att jobba med människor i
en rolig och spännande bransch. www.skelleftea.se/
TRAC-diplomerad Resekonsult, ca 2 år, 100%, Uppsala,
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Du blir expert på resande bokning,
ombokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder,
affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser. Idag sker
mycket bokning online vilket innebär en hel del support kring självbokning och
ändringar av reda genomförda bokningar. www.ya.se

UTBILDNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALT
ARBETE
Apotekstekniker, ca 1,5 år, 100%, Göteborg
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Apoteksteknikerna arbetar
huvudsakligen med egenvårds-rådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och
varuhantering samt har kännedom om recepthanteringen. www.yrgo.se
Barnspecialiserad undersköterska, ca 1 år, 100%, Karlstad
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018.
Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom
barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna
stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk
omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande.
karlstad.se
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Barnspecialistundersköterska, ca 1 år, 100%, Sundsvall,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En barnspecialistundersköterska arbetar
inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan
vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper
ges i barn- och ungdoms-sjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars
utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
www.vuxenutbildning.org/yrkeshogskolan-mitt
Behandlingsassistent, ca 2 år, 100%, Forshaga
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen förbereder dig för
psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller
beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord
utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning
psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling,
stöd och hjälp under öppna former. www.forshaga.se/yh
Behandlingspedagog, ca 2 år, 100%, Timrå, 400 Yh-poäng, Studiestart
september 2018. Som behandlingspedagog jobbar du med vård och behandling av
människor med olika typer av problem och sjukdomar. Du jobbar ofta i
verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse (SiS), kriminalvården, Hem
för vård eller boende (HVB) inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt
psykiatrisk vård eller mottagande av ensamkommande flyktingbarn. www.ya.se
Behandlingspedagog, ca 2 år, 100%, Lidköping
420 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Utbildningen ger dig en bred
beteendevetenskaplig grund, där sociologi, psykologi och psykiatri utgör centrala
delar. Du får kunskap om behandlingens grunder, behandlings-metoder och
förhållningssätt, kunskaper om kost, hälsa och motion, samt om journalföring,
socialrätt och dokumentation. När du är klar har du kunskaper och färdigheter i att
möta människor med olika bakgrund och förutsättningar. www.tucsweden.se
Demensspecialiserad undersköterska, ca 2 år, 50%, Skövde
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen är en vidareutbildning för
vård- och omsorgspersonal som ger fördjupad yrkeskompetens inom området
demensvård- och omsorg. Utbildningen leder till yrkesrollen Demensspecialiserad
undersköterska. www.skovde.se
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Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, ca 2 år, 50%,
Skellefteå
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i
team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk sjukdom
hos äldre. Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för
personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med
utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.
www.skelleftea.se/yrkeshogskolan
Integrationspedagog, ca 2 år, 100%, Värnamo
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Du kan arbeta som exempelvis
integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som
ungdomspedagog för skola och fritidshem. Stor vikt läggs på att skapa förståelse
kring olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens.
www.campus.varnamo.se
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog, ca 2 år, 50%,
Kramfors,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Utbildningen vänder sig till dig som
har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder.
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter om personernas
livsvillkor, psykiatriska sjukdomar och dess omvårdnad, livsstilssjukdomar,
återhämtning och rehabilitering, missbruk och beroende samt juridik. www.yhk.se
Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna ca 2 år 100% Säter
400 Yh-poäng, studiestart september 2018. För att aktivt kunna delta i utvecklingsarbete inom olika psykiatriska verksamheter krävs både grundläggande och
specialiserade kunskaper samt förmåga till kritisk granskning av aktuella arbetsmetoder. Med ett reflekterande förhållningssätt och flexibel undervisning
stimulerar utbildningen din personliga utveckling och ditt lärande.
www.ltdalarna.se
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT, ca 2 år, 100%, Nacka,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen ger dig specialiserad
kompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din
arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i
kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom
pedagogiskt inriktade verksamheter. www.sverigehalsan.se
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Specialistundersköterska - demens, ca 2 år, 50%, Nyköping
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Det här är en vidareutbildning för dig som
redan arbetar som undersköterska. Som specialistundersköterska har du ett
ansvarsfullt jobb där du arbetar för att ge demenssjuka en bättre tillvaro. Du
fungerar också ofta som handledare för kollegor, utvecklar och kvalitetssäkrar
arbetet inom äldreomsorgen. www.campusnykoping.se
Specialistutbildad undersköterska inom demens, ca 2 år, 50%, Lund,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Du får kompetenser för att kunna agera som resursperson till
den demenssjuke, anhöriga, studerande och kollegor. Efter utbildningen ska du
även ha kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten.
www.consensum-yh.se
Specialistundersköterska - äldre, ca 2 år, 50%, Oskarshamn,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Den här utbildningen bygger vidare på
din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner
och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas. Du får fördjupade
kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även
om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. www.novaoskarshamn.se
Specialistundersköterska mot barn och ungdomar, ca 1 år, 100%, Växjö,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Utbildningen kommer att förbereda dig på att möta nyfödda
och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda svårt sjuka barn och
ungdomar. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om
kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.
www.regionkronoberg.se
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, ca 2 år, 50%, Uppsala, Eskilstuna,
Linköping
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Målet med utbildningen är att du som
studerande ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor.
Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk
omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi. Efter genomförd examen
har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.
www.kui.se/kui-yrkeshogskola

21

YRKESHÖGSKOLA 2018
www.hufb.se/yh

Specialistundersköterska Neuropsykiatri kompetens, ca 1 år, 100%, Uppsala
225 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Du kan arbeta inom vård och omsorg med tyngdpunkt på olika neuropsykiatriska tillstånd. Arbetsområdena ligger inom t.ex. öppenvård, mottagning,
särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården. www.ya.se
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård, ca 2 år, 50%,
Sollentuna,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Du kommer att fördjupa dig i hur du kan bemöta och kommunicera för
en ökad delaktighet och med ett personcentrerat förhållnings-sätt. Efter
utbildningen har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den
sjuke, närstående, studerande och kollegor och även kompetenser för att kunna
medverka i olika projekt i verksamheten. www.consensum-yh.se
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård, ca 2 år, 50%, Skövde
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal som vill arbeta inom akutsjukvård. www.skovde.se/vuxenutbildning
Specialistutbildad undersköterska inom demensvård, ca 2 år, 50%, Lund,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018 och januari 2019. Vidareutbildning för
vård- och omsorgspersonal som vill arbeta med demensvård. www.consensumyh.se/utbildningar
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, ca 2 år, 50%,
Sollentuna
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Hos oss får du lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser,
behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du
kommer att lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjligt och
du får lära dig hur du som personal kan hjälpa till. www.consensum-yh.se
Specialistutbildad undersköterska – Psykriatri ca 2 år 50% Lund
210 Yh-poäng, studiestart september 2018. Arbetar du redan idag som
undersköterska men vill vidareutbilda dig och få specialistkunskap? Behovet av
vidareutbildade undersköterskor inom psykiatri ökar kraftigt då vården har
förändrats samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Med
expertkompetens inom psykiatri får du en kunskap som är särskilt eftertraktat.
www.tucsweden.se
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Specialistundersköterska Operation, intensivvård, anestesi, ca 1 år, 100%,
Växjö,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Du får spets-kompetens när det gäller att arbeta med
medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal,
basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt
patientens integritet och självbestämmande. www.regionkronoberg.se
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, ca 1 år, 100%, Båstad,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera
och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och
vuxna. Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap,
teamarbete och kvalificerad sjukvård. www.bastad.se/akademibastad
Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi, ca 1 år, 50%, Skövde,
100 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En vidareutbildning för vård- och
omsorgspersonal. Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och
användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och
självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras
anhöriga.” www.skovde.se
Steriltekniker, ca 1,5 år, 100%, Uppsala,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya
operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den
personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och
djupare kunskap inom området. Med en utbildning till steriltekniker får du den
formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. www.ya.se
Steriltekniker, ca 1,5 år, 100%, Stockholm Liljeholmen , 300 Yh-poäng,
Studiestart augusti 2018. Efter avslutad utbildning har du specialiserad kunskap
inom vårdhygien, teoretisk och praktisk hantering av rengöring- och steriliseringsprocesser, instrument- och förrådshantering samt överblick över angränsande
yrkes- och kompetensområden gällande service, lagar, regler, riktlinjer och
standarder relevanta för arbetsområdet inom yrkesrollen.
www.vardyrkeshogskolan.se

23

YRKESHÖGSKOLA 2018
www.hufb.se/yh

Steriltekniker, ca 1,5 år, 100%, Uppsala,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Med denna utbildning blir du en
avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att
säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Nya
operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den
personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och
djupare kunskap inom området. Med en utbildning till steriltekniker får du den
formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. www.ya.se/
Steriltekniker, ca 1,5 år, 100%, Stockholm, 250 Yh-poäng, Studiestart augusti
2018. En vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Som steriltekniker
arbetar du med att rengöra, desinficera, kontrollera samt paketera medicinsk
utrustning och gods på exempelvis steril- och operations-enheter eller på
tandvårdskliniker. www.plushogskolan.se
Stödpedagog, ca 2 år, 50%, Tranås, 200 Yh-poäng, Studiestart september 2018.
Under utbildningen får du kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar,
dess orsaker och konsekvenser i vardagen. När du är klar förstår du hur olika
livsfaser påverkar funktionsnedsättningen samt behovet av stöd från barndom till
ålderdom. Du lär dig vikten av hur pedagogiska metoder och individanpassat
vardagsstöd kan öka möjligheterna till självständighet och delaktighet.
www.tucsweden.se/
Stödpedagog, ca 2 år, 50% Västerås, Linköping
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2018.
Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i
Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagens
intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad
yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för
brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Antalet brukare som
behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka. www.kui.se
Stödpedagog, ca 1 år, 100%, Landskrona, 200 Yh-poäng, Studiestart augusti
2018. Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika
funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om
hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som
stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett
kvalitetssäkert sätt. www.solleftea.se
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Stödpedagog, ca 2 år, 50%, Nyköping,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen är en vidareutbildning för dig
som arbetar inom funktions-nedsättningsområdet. Du får professionell kunskap
om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd
kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd.
www.campusnykoping.se
Tandsköterska, ca 1,5 år, 100%, Kungsbacka, Södertälje, Västerås
325 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som tandsköterska assisterar du vid
undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material
och instrument som används i kliniken. En tandsköterska har stort ansvar i
klinikens hygien och smittskydd. www.medlearn.se
Tandsköterska, ca 1,5 år, 100%, Sollefteå,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Tandsköterskans arbetsuppgift är att:
assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt
att jobba med team-tandvård vilket innebär arbetsfördelning inom teamet.
www.ya.se
Äldrespecialiserad undersköterska, ca 2 år, 50%, Skövde,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Äldrespecialiserad undersköterska inom
akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska.
www.yrkesutbildningskaraborg.se

UTBILDNINGAR INOM PEDAGOGIK OCH UNDERVISNING
Lärarassistent ca 1 år 100 % Stockholm, Linköping
200 Yh poäng, studiestart augusti 2018. Behovet av lärarassistenter inom skolan
ökar i takt med att de administrativa arbetsuppgifterna blir allt fler. Som
lärarassistent blir du automatiskt attraktiv på arbetsmarknaden då du har kunskap
och kompetens att utföra arbetsuppgifter som bidrar till en bättre arbetsmiljö som
effektiviserar och höjer kvaliteten i skolan. www.vardyrkeshogskolan.se
Studiehandledare, ca 2 år, 50%, Nyköping, 200 Yh-poäng, Studiestart augusti
2018. Som studiehandledare arbetar du med eleverna i nära samarbete med
ansvarig lärare - innan, under, eller efter lektionerna. Du handleder på elevernas
modersmål utifrån de kurs- och ämnesplaner som finns.
www.campusnykoping.se/
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Studiehandledare med flerspråkighet och IKT kompetens, ca 1 år, 100%,
Eskilstuna,
225 Yh-poäng, Studiestart oktober 2018. Som studiehandledare på modersmål blir
du länken mellan läraren och eleven som har svårt att tillgodogöra sig
undervisningen på svenska. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven
större möjligheter att nå kunskapskraven. Du kommer också att ha kompetens för
att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå. www.ya.se
Studiehandledare på modersmål distans, ca 2 år, 50%, Göteborg,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Genom utbildningen får du kunskaper om
pedagogik och IKT, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Efter
utbildningen kan du handleda nyanlända elever inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får också en viktig roll som länk mellan elever,
föräldrar, lärare och annan personal i skolan. www.abfvux.se/yh

UTBILDNINGAR INOM JOURNALISTIK OCH INFORMATION
Teknikillustratör, ca 2 år, 100%, Arvika,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En teknikillustratör tar med hjälp av text,
bild och film fram information som passar olika målgrupper. Det kan handla om
exempelvis underlag till ledningsgrupper, produktinformation eller
monteringsanvisningar. www.aanc.se
Teknikinformatör, ca 1 år, 100%, Solna,
220 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Teknik finns överallt och spelar en roll i
nästan alla sammanhang. Ny teknik behöver beskrivas, tekniska produkter och
användningen av dem behöver åskådliggöras och förklaras. www.hermods.se/yh

UTBILDNINGAR INOM JURIDIK
IP-paralegal, ca 1 år, 100%, Karlstad,
225 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. IP Paralegal är ett yrke som ger dig
möjlighet att arbeta med skydd av produkter och tjänster på en nationell eller
internationell marknad. Utbildningen till IP Paralegal ger dig kunskap om de
immateriella rättigheterna och hur man kan arbeta med dem som ett
affärsverktyg. Efter utbildningen kan du arbeta som IP Paralegal på företag,
myndigheter, finansbolag eller institutioner. www.affarshogskolan.se
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UTBILDNINGAR INOM KULTUR, MEDIA OCH DESIGN
Manusförfattare, ca 1,5 år, 100%, Sunne,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vidareutbildning för dig som vill utbilda
dig till manusförfattare för film och dramaserie. Webbaserade online-workshops,
föreläsningar och seminarier. Sex närträffar med manusgenomgång, workshops,
filmanalys och möten med yrkesverksamma manusförfattare, skådespelare,
regissörer och producenter. Träffarna är förlagda till Sunne, Göteborg, Stockholm,
Köpenhamn och Berlin. www.almamanusutbildning.com

UTBILDNINGAR INOM BYGG, ANLÄGGNING OCH FASTIGHET
Arbetsledare - Mark och anläggning, ca 2 år, 100%, Malmö, Göteborg,
Stockholm
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. och december 2018. Bli professionell
arbetsledare inom mark och anläggning och förena teknik med ledarskap. Mark
och anläggningsbranschen är i stort behov av personal med rätt kompetens. Efter
utbildningen blir du eftertraktad inom byggbranschen. www.hermods.se
Avancerad GIS-användare ca 1 år 100 % Gävle
200 YH-poäng, Studiestart augusti 2018. Arbetsmarknaden är idag mycket god för
GIS-användare och den ser inte ut att bli mättad på länge. I takt med att GIS
används i arbetslivet mer och mer, både inom offentlig sektor och många
branscher inom det privata näringslivet, har det vuxit fram ett stort behov av
personal med specialkunskaper inom GIS. www.folkuniversitet.se
Betongingenjör, ca 1,5 år, 100%, Göteborg, 300 Yh-poäng, Studiestart september
2018. Som betongingenjör är du ingenjör med specialkunskaper inom byggmaterialet betong. Typ av tjänster du kan söka efter genomförd utbildning är
bland annat betongingenjör, betongspecialist och platsansvarig betong. www.ya.se
Bygglovshandläggare, ca 1,5 år, 100%, Örnsköldsvik,
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Du läser bland annat Bygglovsprocessen, Byggnadsteknik och Samhällsplanering, arkitektur och gestaltning.
www.nyhs.se
Bygglovshandläggare, ca 2 år, 100%, Järfälla, Helsingborg,
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som bygglovshandläggare varvar du
självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda
eller intresserade av bygglovs-ärenden. Du utför handläggning av bygglov,
bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. www.ya.se
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Drift- och fastighetstekniker, ca 2 år, 100%, Östersund
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter utbildningen kan du arbeta som
Drift- och fastighetstekniker, drifttekniker eller fastighetsingenjör beroende på
vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig sen tidigare. Du kan planera
arbetsprocesser, leda projekt, värdera information och metoder samt tillämpa
specialiserad teknisk kunskap. Du har bland annat kunskap inom fastighetsteknik,
ekonomi samt VVS. www.hermods.se/yh
Drift- och fastighetstekniker, ca 1,5 år, 100%, Uppsala, Falun
300 Yh-poäng, Studiestart augusti, september 2018. Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters
tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet
innebär också att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och
system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. www.ya.se/
Fastighetsförvaltare, ca 2,5 år, 100%, Umeå,
500 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Fastighetsförvaltaren har det
affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla,
bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att
fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har
ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar
ingå. www.folkuniversitetet.se/umea
Miljö och VA Teknik ca 2 år 100% Ludvika
420 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Rent och friskt vatten är en
överlevnadsfråga! En utbildning i tiden som ger dig kompetenser och färdigheter
för att kunna arbeta med miljöfrågor, vattenrening samt produktion och
distribution av dricksvatten. www.vbu.se
Mobila System och GIT, ca 2 år, 100%, Upplands Väsby,
420 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Den här utbildningen ger dig
möjligheten att koppla samman geografisk IT med den mobila tekniken. Du
kommer efter utbildningen att kunna förstå, administrera och tillämpa geografisk
informationsteknik (GIT), samt skapa egna geografiska informationssystem (GIS) i
både desktop-, webb och mobil miljö. www.ocellus.se
Rörnätstekniker, ca 1,5 år, 100%, Järfälla
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Utbildningen till rörnätstekniker
handlar om att kombinera teknik och miljö för att säkra leveransen av vårt
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viktigaste och känsligaste livsmedel - Vatten. Du kommer kunna arbeta som
rörnätstekniker VA, driftplanerare VA, kontrollant VA eller arbetsledare rörnät VA.
www.skys.se
Småskalig virkesförädling ca 2 år 50% Svenljunga
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Vill du vara med och ta ett av de äldsta
byggmaterialen i världen in i framtiden för ett hållbart byggande? Vi erbjuder en
utbildning inom småskalig virkesförädling som ger dig fördjupade kunskaper om
sågning, knuttimring och trämaterial. Du får även kunskaper om konstruktion och
design av träd-produkter i CAD, produktutveckling och allt som behövs för att du
ska kunna arbeta i en unik yrkesroll. www.bys.nu
Trafikteknik ca 2 år 100% Örebro
400 Yh-poäng, Studiestart september 2018. www.consensus.nu

UTBILDNINGAR INOM INFORMATIONSSÄKERHET
Arbetsmiljöingenjör, ca 2 år, 100%, Göteborg, 400 Yh-poäng, Studiestart
augusti. Som arbetsmiljöingenjör tar du ett helhetsgrepp om arbetsmiljö-frågorna i
organisationer och företag. Jobbet passar dig som vill ha ett spännande och
praktiskt yrke som vilar på en gedigen teoretisk grund. www.folkuniversitetet.se/yh

UTBILDNINGAR INOM TEKNIK OCH TILLVERKNING
Automotivekonstruktör med inriktning elektromekanisk integration, ca 1 år,
100%, Trollhättan.
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som automotivekonstruktör jobbar du
ute hos de stora industrierna och ritar nya produkter och komponenter med hjälp
av CAD. Det är en enorm brist idag på automotive-konstruktörer med kunskap om
elektromekanisk integration och företagen rekryterar i princip alla som
examineras. Dessutom är det en yrkesroll som har hög ingångslön och goda
karriärmöjligheter. www.lernia.se/yh
Bergmaterialingenjör, ca 2 år, 100%, Gällivare
400 Yh-poäng , Studiestart september 2018. Utbildningen Bergmaterialingenjör är
framtagen i samverkan med arbetslivet och ger dig en unik kompetensprofil inom
bergmaterial-området med inriktning mot produktion av bergmaterial för
ballaständamål och anrikningsteknologi. Utbildningen kombinerar teori med
praktik (LIA-lärande i arbete). www.lapplands.se/larcentra
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Bryggeritekniker, ca 1,5 år, 100%, Nynäshamn
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Denna utbildning ger en kompetens
som särskilt de mindre företagen i branschen efterfrågar. En anpassad kompetens
för mer småskalig verksamhet. Utbildningen ger de teoretiska grundkunskaperna
som behövs medan den praktiska delen sker genom LiA (Lärande i Arbete) ute på
småbryggerier. www.nynashamn.se/nkc
Auktoriserad Elinstallatör, ca 1 år, 50%, Stockholm,
100 Yh-poäng, augusti 2018. Det behövs kunskaper om regelverk och standarder,
beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man
upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du
upprättar ett egenkontrollprogram. Du får kompetens för att arbeta som bland
annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Du får också teoretiska kunskaper
för auktorisation lågspänning (AL). www.euu.se
Certifierad produktionstekniker, ca 1 år, 100%, Västervik
230 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En utbildning för dig som gillar att jobba i
team eller leda dem. Du får lösa problem och fundera på allt från effektiviseringar
av maskiner och processer, till nya arbetssätt för personalen. Du får kunskaper
inom olika arbetsmetoder som används för industriell produktion samt lär dig att
genomföra klockstudier och prestationsbedömningar. Lär dig om LEAN-verktyg
och simuleringsverktyg och få en inblick i projektarbete. www.lernia.se
Elkonstruktör, ca 3 år, 50%, Nyköping
315 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En yrkeshögskoleutbildning för dig som är
utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller
liknande. Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver
installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom
elkonstruktion. www.campusnykoping.se
Elkraftingenjör, ca 3 år, 50%, Nyköping
280 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Du som idag arbetar som elektriker kan
vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nät-planering. Efter utbildningen, som har formats
tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och
ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till
driftsättning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft.
www.campusnykoping.se

30

YRKESHÖGSKOLA 2018
www.hufb.se/yh

Elteknikingenjör med AL, ca 2,5 år, 50%, Stockholm
250 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Dagens företag inom elteknik-, konsultbranschen och industrin har behov av personal med bred teknisk kunskap. Det
behövs ett ingenjörsmässigt tankesätt kombinerat med att vara ledare.
www.euu.se
Entreprenör elinstallation med allmän behörighet, ca 1,5 år, 75%, Hässleholm
225 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utbildningen leder till arbete som ansvarig
installatör för elinstallationer inom industri eller fastigheter. Efter avslutad
utbildning kan man arbeta bland annat som arbets-/projektledare, eller ledande
montör. En annan möjlighet är att med utbildningen som grund och med viss
komplettering verka som Besiktningsingenjör på el-anläggningar. www.yhs.se
E-Drivsystemsspecialist, ca 1 år, 100%, Trollhättan
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Utbildningen vänder sig både till
nyutexaminerade tekniker och ingenjörer samt till de som har mångårig
erfarenhet. Som E-drivsystemsspecialist jobbar du med elektriska drivsystem och
de utmaningar de innebär. Du arbetar med att utveckla och underhålla edrivsystem hos maskiner och fordon. Kompetensen efterfrågas bland annat hos
våra konstruktörer, provnings-ingenjörer och utvecklingsingenjörer inom
fordonsindustrin. www.ya.se
Kvalificerad busstekniker el/hybrid, ca 1,5 år, 100%, Järfälla
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som busstekniker el/elhybrid har du
spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och
underhålla el- och elhybridbussar. Du arbetar bl.a. med mobila kylanläggningar,
elektroniska styr- och övervakningssystem, hydraulik- och pneumatiksystem samt
hjul- och utrustningsteknik. www.ya.se
Marin Serviceingenjör, ca 2 år, 100%, Uddevalla,
425 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Utvecklingen av el och elektronik på fartyg
och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och
mekanik allt vanligare i marina produkter. Som marin serviceingenjör innebär det
att du självständigt och fackmannamässigt ska kunna utföra service, reparation,
installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och
fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. www.hcb.se
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Processoperatör Livsmedel, ca 1 år, 100%, Stockholm,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Som processoperatör inom livsmedel
arbetar du med att säkerställa att råvaruhantering och produktion följer givna
riktlinjer med ett livsmedelssäkert fokus. Arbetet innebär också att skapa
arbetsinstruktioner samt hantera förändringar under hela processen på ett
kvalitetssäkert sätt utifrån ett kundperspektiv. www.teknikhogskolan.se
Processtekniker inom papper- och massaindustrin, ca 2 år, 100%, Stockholm,
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter utbildningen har du kunskaper om
svensk pappers-och cellulosaindustri samt utvecklingen inom området. Du
kommer ha kompetens att arbeta självständigt som process-tekniker/operatör
inom pappers- och massaindustrin och förstå och förbättra processer ur ett
lönsamhets- och miljöperspektiv. www.lernia.se
Produktionslogistik, ca 2 år, 50%, Göteborg,
200 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Utbildningen ska tillgodose
tillverkningsindustrins behov av personal som arbetar med kvalificerad utveckling,
planering och samordning av materialflöden inom logistikprocessen. Upplägget
vänder sig i stor utsträckning till dig som har tidigare industriell branscherfarenhet,
men behöver kompletterande utbildning för att kunna utvecklas vidare.
www.goteborgstekniskacollege.se
Produktionsteknik ca 2,5 år 50% Oskarshamn
270 Yh-poäng, studiestart september 2018. Sverige är ett starkt produktionsland
med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen
välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt,
samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt
rätt i tiden! www.novaoskarshamn.se
Projektledare El ca 2 år 560% Stockholm
200 Yh-poäng, studiestart september 2018. Kvalificerade projekt kräver skickliga
projektledare med kunskaper inom en rad olika områden. Vardagen består av att
styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.
www.euu.se
Reläskyddsspecialist, ca 1 år, 100%, Malmö, 225 Yh-poäng, Studiestart augusti
2018. Som Reläskyddsspecialist arbetar du med elnät, energiteknik och kontrollsystem. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Sverige står för en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el

32

YRKESHÖGSKOLA 2018
www.hufb.se/yh

och kraftförsörjning till ett helt nytt elsystem, därav är denna kompetens en av de
viktigaste för att kunna möta kraven som energi-omställningen kräver. www.ya.se
Reläskyddsspecialist, ca 1 år, 100%, Västerås, 215 Yh-poäng, Studiestart augusti
2018. Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet
eller motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Efter utbildningen
kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. www.lernia.se
Soleltekniker, ca 1,5 år, 100%, Jönköping
310 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Som soleltekniker har du stor kunskap
om solcellsinstallationer. Efter kundens förutsättningar beräknar, sammanställer
och redogör du för systemets förluster och förtjänster. Genom att ta hänsyn till
solinstrålning, takvinkel och väderstreck beräknar du elproduktionen från
solcellspaneler vilket gör att du även ta ansvar för projekt samt kan beräkna och
dimensionera en solcellsanläggning. www.tucsweden.se
Stations- och kontrollrumstekniker, ca 1 år, 100%, Vänersborg,
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. För dig som vill utbilda dig till specialiserad
tekniker inom den svenska energibranschen. Du lär dig bland annat om reläskydd,
elnät och driftstationers uppbyggnad och konstruktion.
www.kunskapsforbundet.se
Hantverkslärling, ca 2,5 år, 100%, Leksand,
500 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vi erbjuder arbetsplats-förlagd
lärlingsutbildning med personlig och erfaren handledning inom många olika
hantverk i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten.
Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare i ditt yrke. Några av
yrken du kan utbilda dig till: Tapetserare, Gjutare, Guldsmed, Inredningssnickare,
Juvelerare, m.fl. www.hantverkslarling.se
Tekniker tunga maskiner och fordon, ca 1,5 år, 100%, Eskilstuna,
300 Yh-poäng, Studiestart september 2018. Tekniker för tunga maskiner och
fordon arbetar med underhållning av maskiner och fordon inom bygg- och
anläggningsbranschen. www.ya.se
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UTBILDNINGAR INOM TRANSPORTTJÄNSTER
Green Logistic Management, ca 2 år, 100%, Örebro
415 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter avslutad utbildning kan du planera
och styra logistikflöden med hänsyn till miljö och hållbarhet. Du har djup kunskap i
Supply Chain Management, tredjepartslogistik och hur olika val påverkar de
logistiska effektivitets-variablerna. Du får med dig managementteori och utvecklar
din ledarskapsförmåga för att kunna leda såväl projekt som medarbetare framåt.
www.teknikhogskolan.se
Internationell handelslogistiker, ca 2 år, 100%, Umeå
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. En logistiker kan arbeta med att planera,
styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina yrkesroller
kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare,
internationell speditör, transportledare eller transportplanerare.
www.folkuniversitetet.se/umea

UTBILDNINGAR INOM DJUR, LANTBRUK, SKOG OCH TRÄDGÅRD
Arbetsledare - grönyteförvaltning, ca 1,5 år, 100%, Ängelholm,
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Vill du vara den som leder, styr och
påverkar? Vill du leda verksamheter inom området grönyteförvaltning? Som
arbetsledare får du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra
ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. I det här yrket har du möjlighet att påverka
människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. www.ya.se
Klövvårdare, ca 1 år, 100%, Skara
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Du får lära dig om allt från kons anatomi
och fysiologi, djurstallar och utfordring till ergonomi, entreprenörskap, ekonomi
och förstås – klövvård! Du får också lära dig att verka grisar och driva ditt eget
klövvårdsföretag. www.naturbruk.nu/bys
Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare, ca 1,5 år, 75%,
Skara
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Den kvalificerade tilläggsutbildningen för
yrkesverksamma hovslagare är en vidareutbildning som ska leda till att du kan
bredda och fördjupa din egen kompetens inom yrket. www.naturbruk.nu/bys
Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, ca 1 år, 100%, Skara
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Under utbildningen läser du kurser som
stöder processen att göra en affärsplan för ett eget företag eller för ett
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företag/organisation du är anställd av, en kunskap som behövs för att driva
lönsamma verksamheter. Kurserna har hästen som gemensam nämnare men
fokus är verksamhetsdrift. www.naturbruk.nu/bys
Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, ca 2,5 år, 100%,
Trollhättan,
475 Yh-poäng, Studiestart augusti 2018. Efter examen kan du arbeta med
samordning inom områden som skog, jord och vilt och ta det totala ansvaret för
viltbruket på en större egendom. Du kan inventera, planlägga och genomföra
åtgärder samt hantera skyddsjaktsansökningar, praktisk anläggning och skötsel av
viltvårdssatsningar. www.folkuniversitetet.se/yh
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KONTAKTA OSS!

Vi är medlemmar

Lena Baleus

i Nitus - Nätverket för

Utbildningsledare/Kompetensmäklare

kommunala lärcentra

010-454 11 48

www.nitus.se

lena.baleus@hufb.se

CFL Bollnäs
Besöksadress:

Ulla Stålberg

Lars Ferneryd

CFL Heden 116,

Studerandeservice

Studerandeservice

823 31 Bollnäs

010-454 10 96

010-454 11 07

ulla.stalberg@hufb.se

lars.ferneryd@hufb.se

CFL Nordanstig
Besöksadress:

Katarina Bylin

Södra vägen 8

Studie- och yrkesvägledare

820 70 Bergsjö

010-454 12 24
Katarina.bylin@hufb.se

CFL Söderhamn
Besöksadress:

Anna Kleemair

Jeanette Karlsson

Södra Järnvägsgatan 7,

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

826 80 Söderhamn

010-454 10 59

010-454 10 64

anna.kleemair@hufb.se

jeanette.karlsson@hufb.se

Du behöver inte flytta
för att nå högre utbildning
Läs mer om dina möjligheter på
www.hufb.se/yh
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