
Välj ett yrke där branschen  
behöver dig! 

Hos oss på YrkesAkademin får varje person 
ett personligt utbildningsupplägg och stöd. 
Anpassning sker efter dina förutsättningar.  
 
Hos oss blandas teori med praktiskt arbete – 
du lär dig ett yrke!

Vi erbjuder utbildning till inriktningarna:  
• Installationselektriker 
• Industrielektriker 

EL- OCH 
ENERGIPROGRAMMET

Utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

Arbetsförmedlingen på heltid.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på  
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behö-

ver uppdaterad eller ny kompetens inom 
området och där matchning mot företag 

och personalbehov kan förväntas. Du söker 
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundcenter@ya.se 
ya.se/arbetsmarknadsutbildning

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

DET FINNS JOBB I ENERGIBRANSCHEN!

Varje person får personligt utbildningsupplägg och stöd. 
Anpassning sker efter dina förutsättningar.  
 
Teori blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke! 

DU FÅR ARBETA SOM...

 
• Elektriker 
• Elinstallatör 
• Hissoperatör 
• Larmtekniker 
• Servicetekniker.  
• Drift- och underhållstekniker 
• Driftoperatör

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
 
Installationselektriker 240 dagar (48 veckor)
Automationselektriker 225 dagar (45 veckor)
Industrielektriker 240 dagar (48 veckor) 
Larmtekniker 240 dagar (48 veckor)

INFORMATION

El- och energiprogrammet
I arbetet som elektriker krävs en utbildning på gymnasie-
nivå eller motsvarande, där goda matematikkunskaper är 
viktiga då beräkningar genomförs i olika arbetsmoment.  
Utbildningen passar dig som redan är intresserad av 
matematik och fysik. Goda språkkunskaper i svenska och 
engelska är en fördel.

I Borlänge erbjuder vi utbildning till inriktningarna:
 
Installationselektriker
Som Installationselektriker kan du arbeta med att dra  
ledningar i nya bostäder, kontor, köpcenter eller affärer. 
Det är ett rörligt arbete som kan utföras på både höjder 
och i trånga utrymmen.
 
Industrielektriker
Som Industrielektriker arbetar du inom större industris el-av-
delning eller är anställd vid ett elinstallationsföretag.
 
Utbildningen ger dig kunskaper inom:
Installation och distribution av el-, energisystem
Färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbets-
områden. Genom de två huvudämnena elteknik och energi-
teknik.

El- och energiprogrammet leder till kunskaper om  
installation, underhåll och reparation av elanläggningar 
och eldistributionsnät. Efter utbildning kan du arbeta inom 
företag där man genomför drift- och underhållsarbeten 
samt servicefunktioner inom energiteknikbranschen samt 
processbaserade branscher. En elektriker gör även en 
teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur 
den är gjord.
 


