
Välj ett yrke där branschen  
behöver dig! 

Hos oss på YrkesAkademin får varje person 
ett personligt utbildningsupplägg och stöd. 
Anpassning sker efter dina förutsättningar. 
Hos oss blandas teori med praktiskt arbete – 
du lär dig ett yrke!

Välj den inriktning som passar dig bäst:

• CNC-operatör  
• Svetsare
 

INDUSTRITEKNIK

Utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

Arbetsförmedlingen på heltid.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på  
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behö-

ver uppdaterad eller ny kompetens inom 
området och där matchning mot företag 

och personalbehov kan förväntas. Du söker 
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundcenter@ya.se 
ya.se/arbetsmarknadsutbildning

INDUSTRITEKNIK

DET FINNS JOBB I 
INDUSTRIBRANSCHEN!

Varje person får personligt utbildningsupplägg och stöd. 
Anpassning sker efter dina förutsättningar.  
 
Teori blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke! 

DU FÅR ARBETA MED...

• CNC-operatör  
• Maskinoperatör 
• Produktionstekniker 
• Industriplåtslagare 
• Svetsare 
• IW-svetsare

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Industriteknik – test och kartläggning id: 111122 ca 2 v
Industriteknik – bas: 116844 ca 21 v
Industriteknik – verkstadsteknik CNC-operatör id: 111126 
ca 18 v
Industriteknik – verkstadsteknik påbyggnad CNC-tekniker: 
112248 ca 24 v
Industriteknik – svets och plåtbearbetning grund id: 
111125 ca 18 v
Industriteknik – svets påbyggnad MMA MIG/MAG id: 
111127 ca 20 v
Industriteknik – svets påbyggnad TIG id: 111128 ca 16 v
Industriteknik – underhåll och service id: 111205 ca 14 v
 
Delar av den praktiska utbildningen genomförs som arbets-
platsförlagt lärande (APL) . Längden på APL beror på vilken 
utbildning som är aktuell.

INRIKTNING
 
Svetsare
Som svetsare fogar du med hjälp av olika metoder sam-
man stål och andra metaller. Du arbetar bland annat med 
tillverkning, montering och reparation av metallprodukter 
och stålkonstruktioner; här ingår allt från bilar till broar.

Du får genom utbildningen alla de teoretiska och praktiska 
kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som 
svetsare. Efter genomförd utbildning kan du jobba somt 
bland annat svetsare, licens svetsare och rörsvetsare på 
olika material med hjälp av de metoder du under utbild-
ningen har fått lära dig.

CNC-operatör
Som CNC-operatör är det du som sköter datorstyrda 
maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du 
jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att 
maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt 
anställda tekniker.

Efter att ha avslutad utbildning inom CNC kommer du ha 
fått alla de kunskaper du behöver för att jobba som verk-
stadsmekaniker eller CNC-operatör i verkstads- och/eller 
industriproduktion.


