
Att arbeta som arbetsledare inom 
Ytskyddsbranschen är självständigt och 
omväxlande med arbetstillfällen i hela landet. 
Med ökat fokus på hållbarhet och klimat 
kommer du vara en viktig del i arbetet med 
att utveckla nya miljövänliga arbetsmetoder. 
Ta chansen att skaffa ett aktivt och givande 
arbete där du kan göra skillnad. Branschen 
välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan 
på ytbehandlingsspecialister är stor.

YTBEHANDLINGSSPECIALIST 
Distansutbildning med fysiska träffar
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Utbildningens omfattning
Utbildningen är två terminer och 40 veckor totalt med 
åtta veckor LIA (praktik). Du studerar hemifrån via din 
dator, uppkopplad med utbildaren och dina kurskamra-
ter. I utbildningen ingår också ett antal fysiska träffar i 
Västerås där man får prova på olika arbetsmoment, träffa 
företag och prova höghöjdsarbete och praktiska tester för 
certifieringarna. Via webben sker också handledning och 
grupparbeten. Utbildningen är CSN-berättigad och leder 
till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrå-
gan på ytbehandlingsspecialister är stor. Du kommer att 
vara väl förberedd inom många arbeten, förutom den 
teoretiska utbildningen erbjuds du en mängd certifie-
ringsutbildningar som öppnar vägen till nya arbeten så 
som härdplast, heta arbeten, mobila arbetsplattformar 
SSG entré med flera. I utbildningen ingår också en stor 
del LIA (praktik) på ett av företagen som står bakom 
utbildningen. Du har goda möjligheter att skapa en nära 
relation med företagen. De flesta går direkt ut i jobb efter 
utbildningens slut.

Behörighet
För yrkeshögskolestudier krävs förkunskaper, har du gått 
gymnasiet (eller något motsvarande) eller läst måleri 1 
och 2 så är du behörig. Saknar du detta, eller delar utav 
det, så hjälper vi dig att bli behörig och gör det möjligt 
för dig att studera. Vi kan erbjuda preparandkurser och 
förutbildningar, och ibland räcker det med dina tidigare 
erfarenheter. Hör av dig i så fall så hjälper vi dig!

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se 

Kurser

Grundläggande ytbehandlingsteknik/härdplast .....20 yhp
Materiallära ...............................................................15 yhp
Hållbara förberedandemetoder ...............................25 yhp
Affärsmannaskap och kundbemötande ...................15 yhp
Ritningsläsa och beräkning .......................................20 yhp
Avancerad ytbehandlingsteknik ...............................35 yhp
Miljö, säkerhet och kvalitetskontroll .........................20 yhp
Examensarbete ..........................................................10 yhp
Lärande i arbete (LIA) ...............................................40 yhp

Totalt: 200 yh-poäng (40 veckor)


