325 YH-POÄNG – Kalix, Örnsköldsvik - Distans

PRODUKTIONSUTVECKLING
INDUSTRI 4.0

STOR EFTERFRÅGAN
Branschen har svårt att rekrytera personer med rätt
kompetens till deras lediga tjänster. Digitaliseringen och
den tekniska utvecklingen driver på efterfrågan av
produktteknisk kompetens och industrin står inför stora
pensionsavgångar.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning 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.
190214

INFO

om utbildningen

KURSER
Kommunikation och förändringsledning�������������� 15 yhp
Tillämpad matematik�������������������������������������� 15 yhp
Produktionsteknik���������������������������������������������� 45 yhp
Digitalisering och inbyggda system i produktion������ 30 yhp
LIA 1������������������������������������������������������������������ 30 yhp
Produktionsstyrning���������������������������������������� 45 yhp
Automatiserade tillverkningsprocesser ��������� 30 yhp
Produktionsutveckling mot Industri 4.0�������������� 45 yhp
Värdeskapande produktionstekniskt
förändringsarbete, Industri 4.0������������������������ 20 yhp

GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB

LIA 2, produktionstekniskt förändringsarbete���� 50 yhp

Branschen har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens till deras lediga tjänster. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen driver på efterfrågan av produktteknisk
kompetens och industrin står inför stora pensionsavgångar.

Totalt

325 yhp

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Som produktionsutvecklare arbetar du med att effektivisera
flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ditt mål är en produktion med kortare omställningsoch ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande
programmering.
Idag har vi konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar vilket skapar möjligheter.

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/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

