
Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid under dagtid. 

Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen,

oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas

på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen

leder till en yrkeshögskoleexamen och är 

CSN-berättigad.

ANLÄGGNINGSINGENJÖR 

HÅLLBART BYGGANDE

400 YHP | 2 år | Heltid | Distans med 5 fysiska träffar

Anläggningskonstruktion

Anläggningsteknik och samhällsbyggnad

Arbetsledning och interkulturell

kommunikation

Byggstyrning och projektsamordning

Drift och underhåll

Entrepenadjuridik 

Examensarbete

Hållbar projektering CAD/BIM

Introdkution till anläggningsteknik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Lärande i arbete - LIA 1

Lärande i arbete - LIA 2

Kursöversikt

40 YHP

50 YHP

25 YHP

30 YHP

30 YHP

25 YHP

20 YHP

30 YHP

10 YHP

30 YHP

50 YHP

60 YHP

Som anläggningsingenjör har du en viktig roll i

skapandet av Sveriges nya tunnlar, vägar, broar

och järnvägar. Du har ett övergripande ansvar och

en koordinerande roll i dessa sammanhang och

ditt jobb är att säkerställa att bästa resultat nås vad

gäller kvalitet, leverans, miljö, arbetsmiljö och

säkerhet. Utbildningen förbereder dig väl för en

yrkesroll som kräver höga kompetenser, dels inom

anläggningskonstruktion och teknik, inom BIM,

ritningshantering och modellering, samt färdigheter

och kompetenser inom arbetsledning, kvalitet och

arbetsmiljö. 

Jobbmöjligheter

De senaste åren har hållbarhet fått en central del

inom byggbranschen. Denna utbildning ger dig

relevanta kunskaper för att bli konkurrenskraftig i

en bransch som står inför en enorm

kompetensbrist och behöver anställa 50 000

ingenjörer inom de kommande fem åren. 

LIA - din genväg till ett jobb

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.

Du hittar mer information om kursstarter och

ansökning genom att besöka utbildningens

webbsida.

Ansökan och kursstart

Kontakta oss om du har några frågor!

023-584 00 | KUNDSERVICE@YA.SE

http://anlaggningsingenjor-hallbart-byggande/

