250 YH-POÄNG – deltid – DISTANS – Göteborg

FASTIGHETSINGENJÖR

EN STOR EFTERFRÅGAN
Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer att
vara stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver
hela tiden aktuell kunskap. Bostadsbygge, klimat- och
miljömål och pensionsavgångar gör att efterfrågan
på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Göteborg och läses på
distans. Fysiska träffar förekommer. Utbildningen berättigar
till studiemedel. För mer information, vänd dig till CSN. Den
studerande står själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
190212

INFO

om utbildningen

KURSER
Arbetsledning och kommunikation �����������������20 yhp
Miljö och säkerhet – fastighetsägarens ansvar ���10 yhp
Projektledning�����������������������������������������������20 yhp
Fastighet och byggnadsteknik���������������������������25 yhp
Integrerade system – installationsteknik �������������� 30 yhp
Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik�����20 yhp
Fastighetsekonomi, investeringskalkylering������� 20 yhp
Fastighetsunderhåll ���������������������������������������15 yhp
Fastighetsjuridik �������������������������������������������20 yhp
Lärande i arbete�������������������������������������������40 yhp
Examensarbete, energikartläggning
och energioptimering������������������������������������30 yhp
Totalt

250 yhp

fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system och
att hyresgästerna får en bra service. Arbetet innebär ibland en
ledarroll med personalansvar.

ARBETSPLATSEN
MER OM YRKET
Att vara den som ansvarar för att bevaka den tekniska utvecklingen, alla innovationer, hur marknaden inom energisektorn
utvecklar sig, det är och kommer att vara ett av de viktigaste
arbetena i fastighetsbranschen.
Att ha ansvaret för att det egna företaget alltid ligger i framkant av utvecklingen. Att sedan kunna göra upphandlingar på
ett effektivt och lönsamt sätt gör den tekniske förvaltaren till en
nyckelperson i förvaltningsföretaget.
Varför inte vara med och styra fastighetsbranschen in i hållbar
klimatutveckling? Skaffa en utbildning som gör att du har den
mest efterfrågade kunskapen i framtiden!

Fastighetsingenjörer arbetar inom bostads-, kontorsoch industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar
och hur verksamheten organiseras.

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

Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsingenjören har huvudansvaret för att optimera

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 023-584 00 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00 E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

