
Komplettera din befintliga utbildning och 
matcha mot de jobb där arbetskraft saknas!

Utgångspunkt är dina befintliga 
förkunskaper och arbetsmarknadens krav.

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. 

INGENJÖRSMODULER
inom bygg- och anläggning samt fastighet

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 behöver 

uppdaterad eller ny kompetens inom området och där 
matchning mot företag och personalbehov kan 

förväntas. Du söker utbildningen genom 
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som 

beslutar om du får ta del av tjänsten.



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

INGENJÖRSMODULER

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildning och/eller gedigen erfarenhet inom bygg- och 
anläggning eller fastighetsbranschen, som ingenjörer eller 
yrkesarbetare. Även personer med ingenjörsutbildning inom 
andra inriktningar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Utbildningen börjar med Test och kartläggning på cirka 20 
dagar där vi gemensamt skapar en utbildningsplan som 
skall öka dina möjligheter till anställning.

Nedan är exempel på delar som kan ingå:
• Produktionsplanering och ledning
• Ledarskap
• Arbetsmiljö, BAM, BAS-U och BAS-P
• Kalkylering (budget, investeringar och anbud)
• Fastighetsautomation
• Fastighetsförvaltning
• Arbetsplatsförlagt lärande
• Entreprenadjuridik
• Bygg- och anläggningsteknik

VAD KAN JAG ARBETA SOM? 

Alla förekommande roller inom bygg, anläggning eller fast-
ighet till exempel arbetsledare, kalkylerare, projektledare, 
förvaltningsassistent och fastighetsingenjör.

DU BEHÖVS!
Bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen har brist på 
arbetskraft. 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 infra-
strukturen ökar. 

KONTAKTUPPGIFTER 

STOCKHOLM
Anders Borgman 
070-708 71 54
anders.borgman@ya.se

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

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

BORLÄNGE
Petra Gustafsson
070-832 02 15
petra.gustafsson@ya.se


