Yrkeshögskolor
i Värmland

Utbildningar som leder till jobb!

Utbildningar 2018

Utbildningsanordnare

Ort

1 Affärsinriktad redovisningsekonom

Affärshögskolan

Karlstad

3 Automationsingenjör inrikt. processteknik

Yrkeshögskolan i Karlstad

Karlstad

2 Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek
4 Barnspecialiserad undersköterska
5 Behandlingsassistent

6 Diagnostekniker inom motorbranschen
7 Drifttekniker Kraft- värmeanläggningar
8 Energitekniker – Byggnader
9 Fiske- och jaktguide

10 Förpackningsdesigner

11 Grafisk formgivare/tekniker

12 Grafisk förpackningstekniker
13 Industriell elektroniktekniker
14 Industrirörtekniker
15 IP-paralegal

16 Processtekniker

17 Teknikillustratör

18 Trätekniker

19 Visuell grafisk kommunikatör

20 Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare

21 Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare
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Träteknikerutbildning
Brobygrafiska

Kristinehamns kommun

Yrkeshögskolan i Karlstad

Karlstad
Karlstad

Forshaga		
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Karlstad
Arvika

Forshaga
Sunne
Sunne
Sunne

Karlstad
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Intresserad av en utbildning som
leder till jobb? Tack vare en nära
koppling mellan arbetsliv och
våra yrkeshögskolor går 9 av 10
studerande på våra utbildningar
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 utbildningen leder till.
Yrkeshögskolor i Värmland är
ett nätverk bestående av utbildningsanordnare i länet som tillsammans vill synliggöra och öka
intresset för YH. I Värmland finns
hela 21 YH-utbildningar som du
kan läsa mer om i denna folder.
Alla utbildningar startar hösten
2018.

Karlstad
Karlstad
Arvika

Hammarö
Sunne

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

Affärsinriktad redovisningsekonom | Affärshögskolan, Karlstad
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.

I dag blir produktionen i industrin alltmer
automatiserad med industrirobotar och automatiskt styrda anläggningar som behöver
utvecklas, underhållas och repareras. Vill du
ha ett tekniskt inriktat arbete där utvecklingen går snabbt framåt ska du bli automationsingenjör. Du får bl.a. lära dig att konfigurera
automationssystem, programmera industrirobotar samt kunskap inom massa- och
papperstillverkning.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2018
www.affarshogskolan.se/karlstad
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Automationsingenjör inrikt. processteknik |

Anläggningskonstruktör inrikt. rör/mek | Yrkeshögskolan i Karlstad
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Sista ansökningsdag 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/au

Barnspecialiserad undersköterska |

2 år, 400 Yh-poäng

1 år, 200 Yh-poäng distans

Är du sugen på att jobba med smart industri?
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 2D- och
3D-program, hållfasthetslära, beräkningar
inom mekanik samt olika sorters material. Du
studerar även ekonomi, produktionsteknik,
energiteknik och automatisering.

En distansutbildning för dig som redan har en
utbildning inom vård- och omsorg men som
vill specialiserad dig inom barnsjukvården.

Sista ansökningsdag 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/ak

Yrkeshögskolan i Karlstad

Utbildningen ger dig kunskaper om bland
annat barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, barns
sorgearbete samt hur man identifierar,
planerar, genomför och utvärderar insatser för
barnet tillsammans med barn, närstående och
personal.
Sista ansökningsdag 1 maj 2018
www.karlstad.se/yh/bu

Yrkeshögskolan i Karlstad
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Behandlingsassistent | Forshaga Yrkeshögskola

Drifttekniker Kraft- värmeanläggningar | Folkuniversitetet, Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng, distans eller bunden
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt
arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik
och/eller kriminalitet samt integrationsarbete.
Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta
som behandlingsassistent med inriktning
psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna
institutioner som med behandling, stöd och
hjälp under öppna former.
Sista ansökningsdag: 16 april 2018
www.forshaga.se/yh
6

Diagnostekniker inom motorbranschen |

Yrkeshögskolan i Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng
Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner
som behöver fungera dygnet runt, året om?
Då är det drifttekniker inom energisektorn du
ska rikta in dig på. Du kan jobba på fjärrvärmeverk eller inom industrin, med att planera
och optimera driften på anläggningen, så att
era slutkunder inte fryser, gatubelysningen
fungerar och kartongmaskinen går. Efterfrågan i branschen är fortsatt stor, nästan alla
våra studerande har jobb direkt efter examen.
Sista ansökningsdag 15 maj
www.folkuniversitetet.se/yhkarlstad

Energitekniker – Byggnader |

1,5 år, 300 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Vill du vidareutbilda dig inom fordonsteknik?
Utbildningen ger dig en snabb väg till kvalificerade jobb inom motorfordonsdiagnostik.
Du lär dig att förstå, felsöka och diagnostisera
system på motorfordon. Du får även arbetsverktyg för att möta den snabba och komplicerade utvecklingen inom motorbranschen.
Efter examen kan du t.ex. arbeta som diagnostekniker, servicerådgivare, tekniker eller
kundmottagare.

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 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/dt
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Sista ansökningsdag: 15 maj 2018
www.energitekniker.se

Arvika kommun

8

9

10

Fiske- och Jaktguide | ForshagaAkademin, Forshaga

Grafisk formgivare/tekniker | Brobygrafiska, Sunne

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

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.

Design, design och en massa teknik - på
utbildningen Grafisk formgivare/tekniker får du
det bästa av två världar. Du blir en formgivare
som kan säkerställa att skärm- och printproduktionen fungerar hela vägen till slutprodukt
vilket är en efterfrågad kompetens. Efter din
examen finns stora möjligheter där du kan
arbeta som grafisk formgivare, AD-assistent,
originalare, retuschör med mera.

Sista ansökningsdag: 11 maj 2018
www.forshagaakademin.se

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018
www.brobygrafiska.se

Förpackningsdesigner | Brobygrafiska, Sunne

Grafisk förpackningstekniker |

Brobygrafiska, Sunne

2 år, 400 Yh-poäng

2 år, 400 Yh-poäng

Utbildningen utvecklar och utmanar din kreativa och logiska förmåga och ger kunskap
över hela produktionsflödet, från idé till färdig
förpackning. Denna unika kompetens och
helhetssyn efterfrågas av många i den grafiska
branschen. Våra tidigare studerande arbetar
bland annat som förpackningsdesigner, marknadsansvarig och förpackningskonstruktör.

Är du intresserad av teknik och automation?
Då är grafisk förpackningstekniker något för
dig! Under utbildningen lär du dig att anpassa
förpackningsdesign från digitala filer till tryckbara förpackningar. Du lär dig allt om material,
tryckteknik, färglära med mera. Utbildningen
ger dig kompetens att arbeta som grafisk
operatör, produktionsplanerare med mera.

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018
www.brobygrafiska.se

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018
www.brobygrafiska.se
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Industriell elektroniktekniker |

Yrkeshögskolan i Karlstad

IP-paralegal |

Affärshögskolan, Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng

1 år, 225 YH-poäng distans

Har du ett genuint intresse för teknik och vill
ha spännande och varierande arbetsuppgifter
inom elektronikindustrin? Branschen är ständigt på jakt efter personal med rätt kunskaper.
Efter utbildningen kommer du att ha bred
kunskap inom elektronik och veta hur man
bedömer lödkvalitet, skapar kretskortslayouter, monteringssätt samt utför mätning och
felsökning på de tillverkade produkterna.

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 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/el

Sista ansökningsdag: 15 maj 2018
www.affarshogskolan.se/karlstad

Industrirörtekniker | Yrkeshögskolan i Karlstad
2 år, 400 Yh-poäng
Satsar du på toppjobben inom industrin?
Utbildningen öppnar vägen till välbetalda,
kvalificerade arbeten inom industrirörmontage
på till exempel pappersbruk, kärnkraftverk,
oljeriggar och fjärrvärmeverk. Praktiskt arbete
varvas med teori för att ge de kunskaper som
motsvarar arbetsmarknadens höga krav. Efter
avslutade studier är du specialist på rörmontering och underhållsarbete inom industrin.
Sista ansökningsdag 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/ir

Processtekniker | Yrkeshögskolan i Karlstad
2 år, 400 Yh-poäng
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
processindustrin och framförallt massa- och
papperstillverkning. Efter utbildningen kan du
bland annat jobba som processoperatör eller
på ett processlaboratorium.
Sista ansökningsdag 20 maj 2018
www.karlstad.se/yh/pr
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Teknikillustratör | Arvika kommun

Visuell grafisk kommunikatör |
1 år, 250 Yh-poäng – Distans

2 år, 400 Yh-poäng

Ettårig yrkeshögskoleutbildning i teknikillustration. Utbildningen sker online med ett
antal närträffar.

Visuell grafisk kommunikatör är en tvåårig
YH-utbildning som ger dig kompetens inom
grafisk design och kommunikation för både
print och digitala medier.

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.
Sista ansökningsdag: 15 maj 2018
www.teknikillustrator.se
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Trätekniker |

Träteknikerutbildning i Hammarö

Brobygrafiska, Sunne

19

Kompetensen är efterfrågad, då du som
visuell grafisk kommunikatör kan designa och
producera kommunikation för alla kanaler.
Efter utbildningen kan du arbeta som webbdesigner, grafisk formgivare, motion graphic
producent med mera.
Sista ansökningsdag: 13 maj 2018
www.brobygrafiska.se

Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare | Kristinehamns kommun

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.

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: 20 maj 2018
www.ttuhammaro.se

Sista ansökningsdag: 2 maj 2018
www.kristinehamn.se
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Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare|

Yrkeshögskolan i Karlstad

2 år, 400 Yh-poäng
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.

Affärshögskolan |

Karlstad

Utbildningar
1. Affärsinriktad redovisningsekonom
15. IP-paralegal
Kontakt
affarshogskolan.se/karlstad/
karlstad@plushogskolan.se
054-557 80 00
Plushögskolan Karlstad
Orrholmsgatan 4 (Vån 4)
652 15 Karlstad

Sista ansökningsdag 1 maj 2018
www.karlstad.se/yh/va

Arvika kommun | Arvika

Yrkeshögskolor
i Värmland

Utbildningar
8. Energitekniker - Byggnader
18. Teknikillustratör distans
Kontakt
energitekniker.se
teknikillustrator.se
info@energitekniker.se
info@teknikillustrator.se
0570-749 200
Arvika Näringslivscentrum
Box 913
671 29 Arvika

Brobygrafiska | Sunne

ForshagaAkademin |
Utbildningar
10. Förpackningsdesigner
11. Grafisk formgivare/tekniker
12. Grafisk förpackningstekniker
19. Visuell grafisk kommunikatör
Kontakt
brobygrafiska.se
info@brobygrafiska.se
0565-160 00

Forshaga

Utbildningar
9. Fiske- och jaktguide
Kontakt
forshagaakademin.se
info@forshagaakademin.se
054-53 61 00

fa FORSHAGAAKADEMIN
E T T

Industrileden 5B
667 32 Forshaga

Svetsarevägen 3
686 33 Sunne

Folkuniversitetet | Karlstad

Forshaga kommun |
Utbildningar
7. Drifttekniker Kraft- värmeanläggningar

Utbildningar
5. Behandlingsassistent

Kontakt
folkuniversitetet.se/karlstad
info.karlstad@folkuniversitetet.se
054-19 58 30

Kontakt
forshaga.se
yrkesutbildningar@forshaga.se
054-172000

Älvgatan 3
652 25 Karlstad

Malmgatan 2 A
667 34 Forshaga

Forshaga

K U N S K A P S C E N T E R

Yrkeshögskolan i Karlstad | Karlstad
Utbildningar
2. Anläggningskonstruktör inriktning rör/mek
3. Automationsingenjör inriktning processteknik
4. Barnspecialiserad undersköterska
6. Diagnostekniker inom motorbranschen
13. Industriell elektroniktekniker
14. Industrirörtekniker
16. Processtekniker
21. Vårdadministratör
Kontakt
karlstad.se/yh
yrkeshogskolan@karlstad.se
054-540 14 40

Träteknikerutbildning i Hammarö |
Utbildningar
18. Trätekniker
Kontakt
ttuhammaro.se
jorgen@ttuhammaro.se
070-566 05 58
Djupsundsvägen 1
663 34 Skoghall

Axel Johnsons väg 6, 651 84 Karlstad

Kristinehamns kommun |

Kristinehamn

Utbildningar
20. Vårdadministratör
Kontakt
kristinehamn.se
kommunen@kristinehamn.se
0550-874 08
Skolhuset Vasallen
681 54 Kristinehamn

Region Värmland

Tack till Region Värmland
som medfinansierar
denna broschyr.

Hammarö

www.yhvarmland.se

