Yrkeshögskolor
i Värmland

Utbildning som leder till jobb!

Utbildningar 2017

Utbildningsanordnare

Ort

1 Agil projektledare

Teknikhögskolan

Karlstad

3 Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek

Yrkeshögskolan i Karlstad

2 Affärsinriktad redovisningsekonom

4 Automationsingenjör inrikt. processteknik

Affärshögskolan

Yrkeshögskolan i Karlstad

Karlstad

Karlstad

Karlstad

5 Behandlingsassistent

Forshaga Yrkeshögskola

Forshaga

7 Energitekniker – Byggnader

Arvika kommun

Arvika

9 Förpackningsdesigner

Brobygrafiska

Sunne

6 Diagnostekniker inom motorbranschen
8 Fiske- och Jaktguide

10 Grafisk formgivare/tekniker
11 Industrirörtekniker
12 IP-paralegal

13 Kvalificerad drifttekniker

14 Prepress- och trycktekniker förpackningsp.

Yrkeshögskolan i Karlstad

ForshagaAkademin
Brobygrafiska

Karlstad

Forshaga
Sunne

Yrkeshögskolan i Karlstad

Hammarö

Folkuniversitetet

Karlstad

Affärshögskolan
Brobygrafiska

Karlstad

Yrkeshögskolan i Karlstad

Karlstad

17 Teknikillustratör

Arvika kommun

Arvika

18 Trätekniker

19 Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare
20 Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare

Vårdyrkeshögskolan

Träteknikerutbildning

Kristinehamns kommun

Yrkeshögskolan i Karlstad

Yrkeshögskolor i Värmland är
ett nätverk bestående av utbildningsanordnare i länet som tillsammans vill synliggöra och öka
intresset för YH. Värmland har
20 utbildningar, med start hösten
2017, som du kan läsa mer om i
denna folder.

Sunne

15 Processtekniker
16 Tandsköterska

En yrkeshögskoleutbildning är
en utbildning som leder till jobb.
Tack vare en nära koppling mellan
arbetsliv och utbildning går 9 av
10 yrkeshögskolestuderande ut i
jobb eller startar eget efter utbildningen. En YH-utbildning får
nämligen endast starta om det
finns behov och efterfrågan på
den arbetsmarknad som yrkesrollen leder till.

Karlstad

Hammarö

Kristinehamn

Karlstad

YH är en eftergymnasial utbildningsform
som kombinerar teori med praktik.
En tredjedel av studierna utgörs av lärande
i arbete på arbetsplats. Utbildningen står
under statlig tillsyn, är avgiftsfri och
studiemedelsberättigad från CSN.

1

2

Agil projektledare | Teknikhögskolan, Karlstad

Anläggningskonstruktör inrikt. rör/mek | Yrkeshögskolan i Karlstad

3/4 år, 150 Yh-poäng distans

2 år, 400 Yh-poäng

En distansutbildning för dig som vill byta inriktning på ditt jobb eller bredda din kompetens
för att göra dig än mer attraktiv på en växande
arbetsmarknad. Utbildningen ger dig kunskaper
inom kommunikation, gruppdynamik, ledarskap och olika agila metoder. Efter avslutad
utbildning blir du en nyckelperson med dina
kunskaper om kravhantering, beslutsprocesser
och effektiva strukturerade tillvägagångssätt.

Vill du vara med och forma morgondagens
produkter? Då är den här utbildningen rätt.
Den fokuserar på uppdrag inom maskinkonstruktion och plant design. Du får bland annat
kunskaper om hur man ritar med hjälp av 2Doch 3D-program, hållfasthetslära, beräkningar
inom mekanik samt olika sorters material. Du
studerar även ekonomi, produktionsteknik,
energiteknik och automatisering.

Sista ansökningsdag: 28 april 2017
teknikhogskolan.se/karlstad

Sista ansökningsdag 17 maj 2017
www.karlstad.se/yh/ak

Affärsinriktad redovisningsekonom | Affärshögskolan, Karlstad

Automationsingenjör inrikt. processteknik |

2 år, 425 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Brinner du för siffror, att vara spindeln i nätet
eller vill starta eget i branschen? Yrket passar
dig som är intresserad av affärsutveckling
och ekonomi, är noggrann och strukturerad
samtidigt som du kan leverera i tid. Ekonomi
är en central del i varje företag och organisation. Efter examen kan du arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, redovisningsassistent med mera.

Automation är en framtidsbransch av stor
betydelse för konkurrenskraften, så om du
önskar ett tekniskt inriktat arbete där utvecklingen går snabbt framåt ska du bli automationsingenjör. Du får bl.a lära dig att arbeta i
projekt inom automation, programmering av
PLC/DCS-system, dokumentera anläggningar i ElproCAD samt processkunskap inom
massa- och papperstillverkning.

Sista ansökningsdag: 28 maj 2017
www.affarshogskolan.se/karlstad

Sista ansökningsdag 17 maj 2017
www.karlstad.se/yh/au

Yrkeshögskolan i Karlstad
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Energitekniker – Byggnader |

Behandlingsassistent | Forshaga Yrkeshögskola

Arvika kommun

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt
arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruk-eller beroendeproblematik
och /eller kriminalitet samt integrationsarbete.
Efter fullgjord utbildning kan du arbeta med
behandling, stöd och hjälp som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete
inom såväl öppna som slutna institutioner.

Energibranschen utvecklas ständigt. Ny
teknik och nya energieffektiva lösningar för
fastigheter skapar behov av välutbildade
energitekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, energianalytiker och fler som konkret
kan genomföra energibesparande åtgärder.
Exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning
Energitekniker levererar. Vi samarbetar med
70 företag som behöver kompetensen.

Sista ansökningsdag: 18 april 2017
www.forshaga.se/yh

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.energitekniker.se

Diagnostekniker inom motorbranschen |

Yrkeshögskolan i Karlstad

Fiske- och Jaktguide | ForshagaAkademin, Forshaga

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Utbildningen ger dig en snabb och säker
väg till kvalificerade jobb inom bilelektronik.
Genom både teori och praktik får du lära dig
att förstå och felsöka elektroniska system
på bilen. Du får arbetsverktyg för att möta
den snabba elektroniska utvecklingen inom
bilbranschen. Efter examen kan du t.ex.
arbeta som diagnostekniker, servicerådgivare,
tekniker eller kundmottagare.

Tvåårig utbildning för dig som vill jobba
professionellt inom fiske- eller jaktguidning.
I utbildningen ingår kurser som sportfiskemetoder/fiskbiologi/vattenvård respektive
jaktmetodik/viltbiologi/vapenteknik samt
entreprenörskap, turismkunskap och
företagsekonomi med mera. Skolan har
ett nära samarbete med sportfiske- och
jaktbranscherna.

Sista ansökningsdag 17 maj 2017
www.karlstad.se/yh/dt

Sista ansökningsdag: 12 maj 2017
www.forshagaakademin.se
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Förpackningsdesigner | Brobygrafiska, Sunne

Industrirörtekniker | Yrkeshögskolan i Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

En förpackningsdesigner arbetar med förpackningens dekor, form och funktion. Utbildningen
utvecklar och utmanar din kreativa och
logiska förmåga och ger kunskap över hela
produktionsflödet, från idé till färdig förpackning. Den unika kompetensen och helhetssynen
efterfrågas av såväl designbyråer, varumärkesägare, materialleverantörer, konstruktionsföretag
som förpackningsindustrin.

Satsar du på toppjobben inom industrin?
Vår utbildning öppnar vägen till välbetalda,
kvalificerade montörsarbeten på till exempel
pappersbruk, fjärrvärmeverk, oljeriggar och
kärnkraftverk. Teori och praktik varvas för att
ge de kunskaper som motsvarar arbetsmarknadens höga krav. Efter avslutade studier är
du expert på rörmontering och underhållsarbete inom industrin.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.brobygrafiska.se

Sista ansökningsdag 17 maj 2017
www.karlstad.se/yh/ir

Grafisk formgivare/tekniker | Brobygrafiska, Sunne

IP-paralegal |

Affärshögskolan, Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng

1 år, 225 YH-poäng distans

Grafisk formgivning i kombination med en hög
kunskapsnivå av det senaste inom grafiska
mjukvaror, maskiner och produktionsflöden.
En formgivare som kan säkerställa att skärmoch printproduktionen fungerar hela vägen till
slutprodukt är en efterfrågad kompetens. Efter
din examen kan du arbeta på en designbyrå,
reklambyrå, produktionsbyrå, inhousebyrå
eller ett reproföretag.

Ett framtidsyrke med globala karriärmöjligheter
inom den boomande IP-sektorn. Distansutbildningen är framtagen tillsammans med
företag i branschen för att rusta dig med rätt
kompetens för framtiden. Som IP-Paralegal
arbetar du i huvudsak med IP-rättigheter och
patentärenden, med varumärken, information
och administration samt kommunicerar både
på svenska som engelska i din yrkesroll.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.brobygrafiska.se

Sista ansökningsdag: 28 april 2017
www.affarshogskolan.se/karlstad
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Processtekniker | Yrkeshögskolan i Karlstad

Kvalificerad drifttekniker | Folkuniversitetet, Karlstad
2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Vill du jobba med att trygga svensk energiförsörjning och minska negativ miljöpåverkan?
Då är drifttekniker något för dig. Du har
ett stort ansvar för driften, säkerheten och
processoptimeringen vid till exempel ett
fjärrvärmeverk, kärnkraftverk eller en sodapanna i processindustrin. Efterfrågan är stor i
branschen, nästan alla av våra studerande har
jobb direkt efter examen.

Den moderna processindustrin är en högteknologisk bransch. Vill du vara med och
fortsätta den spännande utvecklingen av
”navet i den värmländska industrin”, ska du
bli processtekniker. Utbildningen inriktas mot
skogsindustrin och framförallt massa- och
papperstillverkning. Efter utbildningen kan du
bland annat jobba som processoperatör eller
på ett processlaboratorium.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.folkuniversitetet.se/yhkarlstad

Sista ansökningsdag 17 maj 2017
www.karlstad.se/yh/pr

Prepress- och trycktekniker förpackningsprod. |

Brobygrafiska, Sunne

Tandsköterska | Vårdyrkeshögskolan, Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng

1 1/2 år, 325 YH-poäng

Gillar du teknik, automatiska flöden och vill
kunna styra en produktion med kvalitet och
lönsamhet? Här lär du dig att anpassa förpackningsdesign från digitala filer till tryckbara
förpackningar för rätt tryckpress, material och
efterbearbetning, för att nå bästa tryckresultat.
Utbildningen ger dig kompetens att arbeta
med problemlösning och förbättringsarbete i
världens tredje största bransch.

Det råder stor efterfrågan på tandsköterskor
runt om i landet. Det beror på den höga
medelåldern inom yrket. Hela 31 % av de
yrkesverksamma inom kåren är i åldern 5564 år och därför behöver tandteamen ersätta
de stora pensionsavgångarna. Utbildningen
ger dig kompetens att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik, i nära
samarbete med tandläkare.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.brobygrafiska.se

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.vardyrkeshogskolan.se/karlstad

15

16

17

18

Teknikillustratör | Arvika kommun

Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare | Kristinehamns kommun

1 år, 250 Yh-poäng – Distans

2 år, 400 Yh-poäng

Ettårig yrkeshögskoleutbildning i teknikillustration. Utbildningen sker online med ett
antal närträffar.
Utbildningen riktar sig till dig som vill förklara
produkter och tjänster med hjälp av digital
illustration i form av till exempel bilder,
animationer och storytelling. Utbildningen ger
dig examen som teknikillustratör.

Vill du arbeta med administration passar
yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör –
Medicinsk sekreterare. Arbetsuppgifterna
är omväxlande, från journalskrivning till
fakturahantering och IT. Yrkeshögskolan i
Kristinehamn har mångårig erfarenhet och
tillsammans med företrädare för verksamheten har vi ett innehåll som gör att du får
den yrkeskompetens arbetsgivaren vill ha.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.teknikillustrator.se

Sista ansökningsdag: 2 maj 2017
www.kristinehamn.se

Trätekniker |

Träteknikerutbildning i Hammarö

Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare |

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Vill du jobba med ett levande material är utbildningen till trätekniker ett naturligt val.
Vid träteknikerutbildningen får du lära dig hela
produktionskedjan – från uppdelning av stock
till att designa och tillverka färdiga produkter.
Efter utbildningen kan du arbeta som inredningssnickare, säljare av trävaror, hustillverkare,
CNC-operatör, egenföretagare på sågverk,
hyvleri och handelsbrädgård.

Har du goda kunskaper i svenska och vill du
jobba med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvård? Då ska du
bli vårdadministratör. Utbildningen ger dig
bland annat kunskaper om patientrelaterad
dokumentation och arkivering, diagnos- och
åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens
administration och organisation, vårdjuridik,
kommunikation och medicinsk engelska.  

Sista ansökningsdag: 15 maj 2017
www.ttuhammaro.se

Sista ansökningsdag 30 april 2017
www.karlstad.se/yh/va

Yrkeshögskolan i Karlstad
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