200 YH-POÄNG – Trollhättan – distans

YTBEHANDLINGSSPECIALIST

YRKESROLL
Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan på
ytbehandlingsspecialister är idag kritisk. Energianläggningar, stålkonstruktioner och infrastruktur, arbetskraftsbehovet är
stort inom många olika områden. Ny teknik och nya hållbara metoder ställer krav på ny kompetens.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Trollhättan och läses
på distans. 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
Avancerad Ytbehandlingsteknik Rostskydd���������� 45 yhp
Hållbara förbehandlingsmetoder �������������������� 25 yhp
Materiallära���������������������������������������������������� 15 yhp
Ritningsläsning och beräkning inom yt och rostskydd15 yhp
Affärsmannaskap och kundbemötande ���������������� 10 yhp
Miljö, säkerhet och kvalitetskontroll������������������ 30 yhp
Lärande i arbete ��������������������������������������� 50 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 10 yhp
Totalt

200 yhp

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Ytbehandling av metall och betong är starkt knuten till såväl
infrastrukturen som energibranschen. I yrkesrollen arbetsleder,
planerar och genomför du förbehandlingar, utför yt- och rostskyddsbehandlingar med hänsyn till miljö och kvalitet.

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.

GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB
Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan på
ytbehandlingsspecialister är idag kritisk. Energianläggningar,
stålkonstruktioner och infrastruktur, arbetskraftsbehovet är
stort inom många olika områden. Ny teknik och nya hållbara

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

metoder ställer krav på ny kompetens.

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

