300 YH-POÄNG – Eskilstuna, Örnsköldsvik – distans

ROBOT OCH AUTOMATIONSPROGRAMMERARE

YRKESROLL

Foto: ABB

Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution. Idag är automatiserade system en vardag
inom branscher där det förut inte var tänkbart: framtiden är
redan här. Som robot och automationsprogrammare har du
stora möjligheter till karriär opåverkad av konjunkturlägen!

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Örnsköldsvik och
Eskilstuna 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.
190212

INFO

om utbildningen

KURSER
Programmering bas���������������������������������������� 40 yhp
PLC hårdvara, fältbussar och signalhantering �� 20 yhp
Programkonstruktion och programmeringens verktyg20 yhp
Dokumentation och programkonstruktion���������� 15 yhp
Robotprogrammering������������������������������������������ 30 yhp
Programmering funktion och servo/motion������ 35 yhp
Konfiguration och programmering av
säkerhets PLS��������������������������������������������� 10 yhp
Användargränssnitt, HMI�������������������������������� 20 yhp
Automationsapplikationer ������������������������������ 10 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 30 yhp

Totalt

Foto: ABB

LIA tillämpad programmering�������������������������� 70 yhp
300 yhp

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom
automation. Du konstruerar, diagnostiserar och åtgärdar
felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst
lämpad till en applikation.

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

ANSÖKAN OCH KURSSTART

Bristen på denna kompetens stoppar idag företagens utveckling och övergången till en mer automatiserad produktion.
Detta öppnar upp för en mycket gynnsam arbetsmarknad med

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

stora möjligheter till karriär opåverkad av konjunkturlägen.

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

