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Entreprenadupphandlare – bygg och mark

Logistik- och transportledare

400 yh-poäng, 2 år, bunden

390 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Entreprenadupphandlare arbetar med inköp av entreprenader, både inom offentlig sektor och privata näringslivet. Utbildningen ger dig kompetens för att kunna arbeta
med projektledning, dokumentation och anbudsvärdering.
Målet är att ständigt skapa goda affärer utifrån långsiktiga
samhällspolitiska mål med största möjliga nytta för organisationen.
Läs mer och ansök på phi.se

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrenssatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen
är stora där utvecklingen inom logistik och transport går
snabbt framåt.
Läs mer och ansök på kunskapscompaniet.se

Redovisningskonsult

Produktionstekniker

400 yh-poäng, 2 år, satellit/bunden

370 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det
beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya
företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring
och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.
Läs mer och ansök hos kyh.se

Produktionsteknikerns arbetsuppgifter består i att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig
i alla delar av produktionen. De har kunskap om hela produktionsprocessen och arbetar både med metodutveckling
samt förbättringar då det är viktigt att kunna se helheten
i produktionskedjan. Utbildningen har fokus på digitalisering, robotisering och automatisering.
Läs mer och ansök hos koping.se/kompetenscenter

Byggproduktionsledare

Fastighetsingenjör tekniska system

Du som byggproduktionsledare planerar det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen men har i regel inget personalansvar. Södermanland har stort behov av yrkesrollen
vilket bland annat beror på framtida pensionsavgångar,
rörelse inom yrkesgruppen och ett högt byggtryck.
Läs mer och ansök hos kyh.se

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer
även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om inneklimat
och driftsäkerhet.
Läs mer och ansök hos kyh.se

430 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

415 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

Elektronikingenjör

Tekniker tunga maskiner och fordon

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat
om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.
Läs mer och ansök på teknikhogskolan.se

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du
med att underhålla maskiner och fordon inom till exempel
bygg-, jordbruks- och anläggningsbranschen. Utbildningen
riktar sig till dig som gillar att meka med bilar och har ett
genuint tekniskt intresse.
Läs mer och ansök hos ya.se

Robot och automationsprogrammerare

Automationsingenjör robotik

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom
automation. Du konstruerar, diagnosticerar och åtgärdar
felkoder samt avgör vilken automationslösning som är bäst
lämpad till en applikation.
Läs mer och ansök hos ya.se

Som automationsingenjör robotik arbetar du med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar
men även med robot-, PLC-, SCADA- och HMS-programmering samt visionsteknik. Efter examen kan du arbeta
inom tillverkningsindustrin och konsultverksamhet som
bland annat, Automations- och robotingenjör, Eltekniker
inom styr-, regler- och instrumentteknik.
Läs mer och ansök hos teknikhögskolan.se

Medicinsk sekreterare

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk informationshantering går framåt mycket snabbt och ställer nya krav
på medicinska sekreterare. Utbildningen ger dig kunskaper
och kompetenser som krävs för yrkesrollen som medicinsk
sekreterare och för att aktivt kunna delta i den förändring
som pågår inom hälso- och sjukvården.
Läs mer och ansök på campusnykoping.se

Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av
stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande
patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet.
Utbildningen ger dig kompetens inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, it och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.
Läs mer och ansök på kui.se

Behandlingspedagog

Studiehandledare med pedagogik, flerspråkighet- och IKT-kompetens

435 yh-poäng, ca 2 år, bunden

300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

400 yh-poäng, 2 år, bunden

400 yh-poäng, ca 2 år, distans

Att jobba som behandlingspedagog kräver god kommunikationsförmåga då du möter de med problem så som
utsatta barn eller personer med psykiska sjukdomar och
gör individuell behandlingsplan för varje patient. Du jobbar bland annat i verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse, kriminalvården, HVB inom missbruks- och
barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård.
Läs mer om utbildningen och ansök hos ya.se

300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

420 yh-poäng, ca 2 år, bunden

200 yh-poäng, 1 år, distans 50%

225 yh-poäng, ca 1 år, distans

Som studiehandledare blir du en länk mellan nyanlända
elever med annat modersmål och undervisningen på svenska. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven
större möjligheter att nå kunskapskraven i skolan.
Läs mer och ansök hos ya.se

Hantverkslärling

500 yh-poäng, ca 1 år

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. En handledare - en lärling inom ett 70-tal olika hantverk i hela
Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten. Utbildningen avslutas med ett examensarbete/
gesällprov som sammanfattar alla delarna i utbildningen.
Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare i ditt yrke.
Läs mer och ansök hos hantverkarlarling.se

För mer information om yrkeshögskoleutbildningar i
Eskilstuna, besök eskilstuna.se/yh eller kom in till oss på
YH-center i Kompetensgallerian, Alva Myrdals gata 4 i
Eskilstuna.

YH-center

