300 YH-POÄNG – Distans – Eskilstuna

TEKNIKER TUNGA FORDON
OCH MASKINER

YRKESROLL
Som tekniker för tunga maskiner och fordon
arbetar du med underhållning av maskiner
och fordon inom till exempel bygg- och
anläggningsbranschen. Efter utbildningen
kan du arbeta som bland annat servicetekniker för entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och jordbruksmaskiner.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Eskilstuna och läses på
distans. Antal fysiska träffar är sex. Utbildningen berättigar till
studiemedel. För mer information, vänd dig till CSN. Den studerande står själv för till exempel kurslitteratur, resor och boende.
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INFO

om utbildningen

KURSER
Tunga maskiner och fordon ���������������������������� 25 yhp
Dieselmotor och drivlinor�������������������������������� 20 yhp
Hydraulik, pneumatik och tribologi������������������ 15 yhp
Arbetsmiljö och säkerhet�������������������������������� 10 yhp
Service och underhåll på tunga maskiner och fordon�� 30 yhp
LIA 1 ������������������������������������������������������������ 50 yhp
Materiallära och svetsteknik����������������������������� 20 yhp
Elsystem, elektronik och digitala styrsystem������ 30 yhp
Teknisk dokumentation och kundbemötande ���� 10 yhp
LIA 2 ������������������������������������������������������������ 75 yhp
Examensarbete: Inriktning kvalitet och förbättring � 15 yhp
Totalt

300 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under tre terminer och
omfattar 300 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du
en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår
hemsida ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Regeringen planerar för ett stort järnvägsunderhåll och ett
kraftigt utökat bostadsbyggande med behov av utbyggd infrastruktur, där nästan alla dessa byggnationer börjar med markoch entreprenadarbeten med tunga maskiner och fordon.
Utbildningen har branschstöd och leder till en attraktiv yrkesroll. Det finns ett stort anställningsbehov i branschen med
goda möjligheter till karriär. Du som tekniker har arbetsmöjligheter på många orter och får jobba under eget ansvar.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

ANSÖKAN OCH KURSSTART
Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

KONTAKTA OSS
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

@yrkesakademinsverige

YA.SE

