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BI-ANALYST MED
AI-KOMPETENS

Distansutbildning med fysiska träffar
Som Business Intelligence analyst arbetar du
med att hantera och utvinna stora mängder
data och skapa kvalificerade underlag som hjälper organisationer, företag och andra uppdragsgivare att fatta strategiska affärsbeslut. I den här
rollen jobbar du nära verksamheten och fokuserar till stor del på att analysera data och rapporter som kan bli rådgivande för företagsledningar
och andra beslutsfattare.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

400 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINGENJÖR INFRASTRUKTUR

Utbildningens omfattning

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer fysiska träffar som kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en
yrkeshögskoleexamen.

Hur ser en arbetsdag ut?
Här finns många intressanta arbetsuppgifter då du
bland annat samlar in och renodlar affärsdata, så som
försäljningssiffror, omsättning, marknadsinformation
och kundnöjdhet. Den här datan tolkas sedan genom
att hitta mönster eller andra indikationer som hjälper till
att identifiera områden som kan förbättras, till exempel
vid produktutveckling, marknadsföring, strategier och
andra affärsbeslut.

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.

Ansökan och kursstart

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

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

Kurser
AI och IOT..................................................................40 yhp
BI verktyg, verksamhetsprocesser..............................50 yhp
Business Intelligence introduktion..............................10 yhp
Dataanalys och stastistik............................................20 yhp
Datautvinning och förädling......................................30 yhp
Design och verksamhetsstödjande visualisering.......30 yhp
Examensarbete...........................................................20 yhp
Ledarskap och projektmetodik..................................30 yhp
LIA............................................................................ 100 yhp
Machine Learning......................................................50 yhp
Molnbaserade lösningar...........................................20 yhp
Totalt: 400 YH-poäng

