
Som drift- och fastighetstekniker är du en 
nyckelperson med ansvar för den dagliga 
tillsynen av fastigheters tekniska system i 
fråga om drift, underhåll och skötsel. Du 
träffar mycket människor i arbetet och skapar 
goda relationer med såväl hyresgäster och 
arbetskamrater. I yrkesrollen innebär det 
också att ta ansvar för att styra och leda 
inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett 
professionellt sätt.

DRIFT- OCH 
FASTIGHETSTEKNIKER 
Distansutbildning med fysiska träffar

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDSERVICE@YA.SE · YA.SE

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
300 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb. 

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se



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

DRIFT- OCH FASTIGHETSTEKNIKER

Utbildningens omfattning 
Utbildningen är på heltid i 1,5 år och den studerande 
behöver vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer ett 
antal fysiska träffar i Halmstad, Uppsala eller Västerås. 
Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshög-
skoleexamen.

Jobbmöjligheter
I branschen är efterfrågan hög på ny kompetens inom bl a 
digitalisering, energioptimering och fastighetsautomation. 
Rekrytering av nya medarbetare i fastighetsbranschen är 
stor tack vare den snabba teknikutvecklingen och även pga 
de stora pensionsavgångarna. 

LIA - Vägen till ditt nya jobb
En viktig del av utbildningstiden är LIA – Lärande i Arbete. 
Under din LIA-period är du ute på en arbetsplats och får 
testa på yrkesrollen samt lära känna branschen. LIA-perio-
den ger dig unika möjligheter som kan leda till en anställ-
ning efter utbildningens slut.  

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår hem-
sida: www.ya.se 

Kontakta fastighet.yh@ya.se vid frågor.

Kurser

Branschanpassad ekonomi och juridik  ..................15 yhp

Drift och underhåll  ....................................................30 yhp
Elsystem  ....................................................................20 yhp
Energieffektivisering och hållbarhet ....................... .25 yhp
Examensarbete .........................................................15 yhp
Fastighetsautomation................................................20 yhp
Fastighetstekniska system ... .....................................25 yhp

Ventilation och brand................................................15 yhp

Fastighetsägarens egenkontroller ............................15 yhp

Kyla- och värmepumpsteknik ...................................15 yhp
Lärande i arbete 1- Yrkesroll och fastighetsteknik .35 yhp 
Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och  
fastighetsteknik  ........................................................55 yhp
Service och Bemötande  ..........................................15 yhp

Totalt: 300 yhp

Byggfysik ..... .............................................................15 yhp




