300 YH-POÄNG – DISTANS – Uppsala, Ängelholm

ARBETSLEDARE HÅLLBAR
GRÖNYTEFÖRVALTNING

RÄTT I TIDEN
Här har du möjlighet att
påverka människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. Utbildningen
till arbetsledare grönyteförvaltning ligger helt rätt
i tiden. Sveriges städer växer och får fler invånare.
I samma takt ökar behovet av grönytor och dessa
områden behöver professionell skötsel och förvaltning.

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.
190212

INFO

om utbildningen

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING

KURSER
Arbetsledning�����������������������������������������������30 yhp

Efter avslutad utbildning kan du bland annat leda verksamheter inom området grönyteförvaltning , ta ansvar för
ekonomisk uppföljning och realisera skötselåtaganden och
förvaltning utifrån arbetshandlingar och ritningar.

Kalkylering och ekonomi�������������������������������20 yhp

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat
kompetensbehov på grund av nya krav på planering,
uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av
arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt angeläget.

Kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö���� 60 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING

Entreprenadjuridik�����������������������������������������20 yhp
Fördjupad växtmateriallära���������������������������30 yhp

Markbyggnad med inriktning
mot förvaltningsskedet�����������������������������������20 yhp

Utbildningen är på helfart, pågår under tre terminer och
omfattar 300 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får
du en yrkeshögskoleexamen. För mer information kring
utbildningsformen, läs mer på www.ya.se.

Projektkurs – management����������������������������� 30 yhp

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Lärande i arbete 1�����������������������������������������30 yhp

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera samtidigt som
arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för
att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning.

Lärande i arbete 2�����������������������������������������30 yhp
Lärande i arbete 3�����������������������������������������30 yhp
Totalt

300 yhp

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

