
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

INGENJÖRSMODULER

OM UTBILDNINGEN:
För att komplettera din befintliga utbildning 
och passa för de jobb där arbetskraft saknas 
anpassas utbildningen individuellt. Tillsammans 
med företagen plockas aktuella utbildnings- 
moduler ihop till det koncept som behövs. 

Utgångspunkt är dina befintliga förkunskaper  
och företagens önskemål. Utbildningen genom-
förs i nära samarbete med företagen som efter-
frågar personal. Delar av utbildningen sker direkt 
vid företagen. 

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN:
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens 
inom området och där matchning mot företag och personalbehov kan förväntas. 
Tillsammans med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns 
för att påbörja utbildning.
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VAD KAN JAG ARBETA SOM? 
Förkunskaper kan vara utbildning eller gedigen 
erfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet 
som ingenjör eller yrkesarbetare – alternativt  
annan teknisk utbildning som innebär att du 
med en kortare insats kan bli anställningsbar 
som till exempel:  

•  Fastighetsförvaltare

•  Kalkylerare

•  Fastighetstekniker

•  Platschef Bygg och anläggning

•  Produktionsledare

•  Kontrollansvarig



INFORMATION  
GÖTEBORG 
Shahram Mohseni 072-374 89 53 - shahram.mohseni@ya.se

MALMÖ 
Kaveh Rahimzadeh 070-864 05 37 - kaveh.rahimzadeh@ya.se

STOCKHOLM
Anders Östlund 070-862 14 36 - anders.ostlund@ya.se

INFO
om utbildningen

UMEÅ 
Tommy Jonsson 070-585 15 91 - tommy.jonsson@ya.se 

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET 
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun. 
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

DU BEHÖVS! 
Bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen har brist på 
ingenjörer och kontrollansvariga. Personal med uppdaterad 
kunskap behövs vid bygg-, energioptimering-, rivnings- och 
markåtgärder. Efterfrågan på kompetenta ingenjörer ökar 
i takt med att det byggs allt mer i storstadsområdena och 
satsning på infrastrukturen ökar. 

Ingenjörsmodulerna är till för att ge dig, med redan grund-
läggande kunskaper, den påbyggnad du behöver för att få 
arbete i branschen. 

HAR DU DESSA EGENSKAPER? 
För att du ska trivas med ditt yrkesval och passa i den här 
branschen bör du ha följande egenskaper:

• Noggrannhet och branschintresse

• Kreativitet och öppenhet

• Förmåga att planera, organisera och hålla deadline

• Samarbetsförmåga och teamkänsla

• Lösningsorienterad i ditt arbetssätt

• Flexibel i ditt jobbsök

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Utbildningen börjar med en förberedande utbildning på  
cirka 20 dagar som syftar till att underlätta den arbets- 
sökandes val av arbete och inriktning av utbildningen.  
Förkunskaper testas så att ett individuellt utbildningsupplägg 
kan skapas för varje deltagare. Tester och utbildning som  
ingår är: matematik, yrkeskunskaper, svenska, data med mera.  

Efter den förberedande utbildningen börjar utbildnings- 
modulerna. Dessa moduler matchas efter dina förkunskaper, 
företagens behov och vald yrkesutgång -– och vi gör ett 
individuellt utbildningsupplägg för dig. 

Jämställdhets- och miljöfrågor integreras i hela utbildningen. 
Utöver det är dessa moduler obligatoriska, det vill säga att 
de läses av alla oavsett vilken yrkesutgång man valt: 

• Produktionsplanering och ledning

• Ledarskap 

• Kommunikation

• Arbetsmiljö 

• Juridik grund (avtals- civilrätt, köplagen, arbetsrätt, 

miljöbalken med mera)

• Arbetsplatsförlagt lärande 1 

• Arbetsförlagt lärande 2

• Upprättande av, och arbete i praktiken med arbetsmiljöplan 

• Kalkylering (budget, investeringar och anbud)

FLER MODULER: 
Nedan ser du exempel på fler moduler som finns. Dessa är 
inte obligatoriska men du kan läsa ett flertal av dessa bero-
ende på dina förkunskaper och vilket utbildningsupplägg vi 
tillsammans bestämmer för just dig: 

Anläggningsteknik (brobyggnad), Projektledning, Juridik 
entreprenad, Mark och anläggningsteknik, Byggteknik, 
Beläggningsteknik, Fastighetsunderhåll, Företagsekonomi, 
Säkerhet (brand, skalskydd och utemiljö), Anläggningsteknik 
(brobyggnad), Konstruktion (statik, hållfasthetslära). 


