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TRÄBYGGNADSPROJEKTÖR
HÅLLBART BYGGANDE
Distansutbildning med fysiska träffar

Som sprojektör gör du tekniska beräkningar
och arbetar med ritningar och CAD som
stöd i konstruktionsarbetet. Du projekterar
bland annat byggen, planerar produktion,
ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och
säkerhet efterföljs. I yrkesrollen kan även
ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis
vid projektering av byggen ingå.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

400 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

TRÄBYGGNADSPROJEKTÖR HÅLLBART BYGGANDE

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver
vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska
träffar i Skellefteå. Träffarna kan också förekomma i
Uppsala, Västerås eller Växjö. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Intresset för träbyggandet ökar hos bland annat byggföretagen, kommuner, arkitekter och tillverkare av prefabricerade hus. Träbyggande ger även möjlighet till en
hög grad av industriell tillverkning, vilket ger effektivare
och kortare byggprocesser. Det ger därmed även lägre
klimatpåverkan än andra byggmetoder. Med ett ökande
användande av trä följer även ett behov av trämaterialoch byggkunniga specialister.

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 kursstarter
Se mer information om ansökan och kursstart på vår
hemsida: www.ya.se

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

Kurser
Matematik������������������������������������������������������������������30 yhp
Digitala verktyg och teknisk kommunikation������������10 yhp
Materiallära och hållfasthet�������������������������������������30 yhp
Byggregler och hållbart byggande��������������������������35 yhp
3D CAD och ritteknik������������������������������������������������25 yhp
Byggmekanik och träkonstruktion�����������������������������50 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)�������������������������������������������50 yhp
Konstruktion industriell träbyggnad��������������������������45 yhp
Byggstyrning och kalkyl��������������������������������������������15 yhp
Projektledning och ledarskap�����������������������������������20 yhp
Examensarbete����������������������������������������������������������20 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)�������������������������������������������50 yhp
Entreprenadjuridik�����������������������������������������������������20 yhp
Totalt: 400 yhp

