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Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi
tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor
med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet och
till oss söker sig de som har siktet inställt på en framgångsrik yrkeskarriär.
Välkommen till TUC Yrkeshögskola - vi tror på dig!

Anneli Magg, vice VD

VI TROR PÅ DIN FRAMTID
Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning.
• Saknar du betyg från grundskolan?
• Har du yrkeserfarenhet men inte de betyg som krävs?
• Har du ett annat modersmål än svenska?
• Har du provat att studera på högre nivå men inte fått det stöd
du behöver?
Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med
din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till
examen.

1.

2.

UTBILDNINGSLEDARE

PEDAGOGISKT STÖD

INDIVIDUELL STUDIEPLAN

YRKESSVENSKA

Varje utbildning har sin egen

Har du en funktionsvariation och

Ibland kan vissa kurser eller

Om du har ett annat modersmål

utbildningsledare, som guidar och

behöver stöd för att tillgodogöra

moment i en utbildning kännas ut-

än svenska så har du möjlighet att

stöttar dig, från start till examen.

dig utbildningen? Tillsammans

manande, och då kan man behöva

få undervisning i yrkessvenska.

Utbildningsledaren har en central

med dig skräddarsyr vi det stöd

lite extra hjälp eller stöd. Eller så

Det betyder att du får hjälp och

roll i utbildningen, och är länken

du behöver för att du på ett så

kanske helt enkelt livet kommer

stöd i de språkkunskaper som

mellan dig, klasskamrater och

självständigt och framgångsrikt

emellan ibland. Det har vi förstå-

krävs för just det yrke du utbildar

föreläsare.

sätt som möjligt ska klara studi-

else för. Då kan du tillsammans

dig till.

erna.

med din utbildningsledare upprätta en individuell studieplan.
Denna plan är ett verktyg för att
hjälpa dig övervinna svårigheter,
eller ta ifatt det du kanske har
missat.

3.

4.

BEHÖRIGHET
För att söka YH-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet innebär att du har något av följande:
• En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
• En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
• Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
• Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p.g.a. någon annan omständighet har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen
Utöver grundläggande behörighet kan särskilda förkunskaper krävas. Information om särskilda förkunskaper hittar du under varje utbildning. Om du är
osäker på om du uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta oss på
antagning@tucsweden.se eller skicka in en ansökan så återkommer vi till dig.
5.

Vi rekommenderar att du bifogar alla eventuella intyg och rekommendationsbrev du har samt CV och personligt brev i din ansökan. Vi gör alltid en individuell
bedömning av dina kunskaper för att avgöra om du är behörig.
Vissa utbildningar är mer populära än andra och då är det lite svårare att komma in. Om det är många som söker så kallar vi i vissa fall till urvalstest. Det är
poängen på urvalstestet som avgör hur man rankar antagningsordningen. Om
urvalstest ska göras får du information om det i god tid innan.
6.

OM ANSÖKAN

Ansökan sker på yh-antagning.se och du hittar länk till ansökan i huvudmenyn
och under respektive utbildning på vår hemsida. I ansökan bifogar du dina betyg
samt eventuella kursintyg, tjänstgöringsintyg och rekommendationsbrev.
Om du är osäker på om du är behörig eller inte så rekommenderar vi att du även
bifogar ditt CV. Vi vill också att du bifogar ett personligt brev där du beskriver
varför du är intresserad av utbildningen samt vilka förkunskaper du har som är
relevanta för utbildningen.
När du har skickat in din ansökan så gör vi alltid en individuell bedömning och
behandlar dina betyg, intyg och referenser. Vi informerar dig om du behöver
komplettera med något. Information sker alltid via e-post och ditt konto på
yh-antagning.se.
7.

Du får ett e-postmeddelande från oss när antagning sker. För höstterminsstarter
skickas besked ut runt midsommar och till vårterminsstarter kommer beskedet
i mitten på december. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på
antagningsbeskedet via ditt konto på yh-antagning.se för att behålla din plats.
Utbildningsledaren kommer att kontakta dig ett par veckor innan utbildningsstart.
Du kan endast bli antagen eller påbörja studier i en YH-utbildning hos oss om du
har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller
uppehållstillstånd för studier i Sverige.

8.

Andreas Sjöstedt, utbildar sig till
energiingenjör.

LEDNINGSGRUPP
LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Minst en fjärdedel av innehållet i våra YH-utbildningar är vad vi
kallar ”lärande i arbete” (LIA), yrkeshögskolans motsvarighet till
praktik. Det är då du som studerande får chans att omsätta det
du har lärt dig, alltmedan LIA-arbetsplatsen får en extra resurs
med ett tillskott på färsk kompetens. Som bonus kan du och
arbetsgivaren stämma av personkemin för att se om det är värt
att satsa på en framtida anställning.
9.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva i planering
och genomförande. Varje utbildning har sin egna ledningsgrupp
som bland annat består av representanter från näringslivet.
Säger de att deras inköpare ska kunna förhandla bakar vi in det
i utbildningen, och är lågaffektivt bemötande ett krav gör vi det
till ett eget kursmoment.

10.

SATELLITORT
Satellitort innebär att du deltar i undervisningen via direktsänd

ATT PLUGGA PÅ DISTANS
En distansutbildning kan passa dig som är bunden till en särskild ort på grund av exempelvis familj, eller dig som vill förfoga
över din tid i så stor utsträckning som möjligt. Du ansvarar själv
för din studietid och det gäller att ha disciplin. Du väljer när du
ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella
datum för bland annat föreläsningar, möten, studiebesök och
tentor. Distansstudierna innehåller även intressanta och givande träffar på någon av våra utbildningsorter.
11.

videolänk från satellitorten. Du deltar i undervisningen via bild
och ljud, och kan ställa frågor i realtid. Om satellitort erbjuds
och vilken det är, beror på vilken utbildning det gäller. Satellitort är inte detsamma som att plugga på distans.
Sker utbildningen på distans och satellitort erbjuds, så är det
träffarna som direktsänds via videolänk från satellitorten.
När du gör din ansökan väljer du den eller de satellitorter du
är intresserad av. Du fyller i en separat ansökan för varje satellitort. Alla som söker till en satellitort ingår i samma urval som
huvudort och eventuella andra satellitorter. De sökande rangordnas i samma antagningslista, oavsett vilken ort de sökt till.
12.

BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET
Att arbeta inom bygg, anläggning och fastighet innebär en bred och
varierande bransch med goda möjligheter till arbete. Utbildningarna passar dig som vill arbeta fritt, ha ett utvecklande arbete och
som gillar teknik.

• Energiingenjör
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsingenjör
• VVS-ingenjör
13.

14.

FASTIGHETSFÖRVALTARE

ENERGIINGENJÖR
Sep 2020 - Jun 2022 Distans
med träffar i Tranås

Sep 2020 - Jan 2023 Distans
med träffar i Linköping

Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg
i Matematik 2, Svenska 2 eller Svenska
som andraspråk 2 eller motsvarande
kunskaper

Poäng

Poäng

420 YH-p, ca 2 år

500 YH-p, ca 2,5 år

Efter examen

Efter examen

Branschens utveckling, digitalisering
och energiomställning står inför stora
utmaningar inför framtiden vilket gör
att du med din nya kompetens är mycket
efterfrågad.

Stora förändringar, såsom nya lagar
och kunskapskrav, väntar fastighetsbranschen och det byggs mer än det
gjorts på många år. Nya kompetenskrav
och stora pensionsavgångar gör att det
råder stor brist på personal med rätt
kompetens.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

I takt med att mer och mer fokus
hamnar på klimatfrågan så växer
också kraven på att energieffektivisera. Utbildningen Energiingenjör ger en bred och eftertraktad
kompetens inom området och tack
vare LIAn kommer man snabbt ut
i yrkeslivet och när utbildningen
är klar har du redan påbörjat ett
riktigt bra kontaktnät.
Kristin Andersson, studerande

”

15.

Är du intresserad av energi-, teknik- och klimatfrågor?

Som fastighetsförvaltare har du en viktig roll på

Utbilda dig till energiingenjör och du arbetar fritt och

fastighetsföretaget och du ansvarar för förvaltningen

varierat i en bransch där du ständigt ställs inför nya

av en eller flera fastigheter. Yrket passar dig som vill

utmaningar. Du arbetar aktivt med energiomställning

ha ett omväxlande och flexibelt arbete med mycket

för klimatets skull.

kundkontakt.

Som ENERGIINGENJÖR är du mångsidig och följer

I DIN YRKESROLL arbetar du med allt från ekonomi,

med i den snabba utveckling som sker inom energisek-

miljö, teknik, installation och IT till affärsmannaskap,

torn. Effektivt planerar, leder, genomför och utvärderar

kommunikation och ledarskap. Allt med fokus på

du energiprojekt. Du förstår framtidens kommande

fastighetsbranschen. Du har det rätta kunnandet om

utmaningar genom den helhetsbild du har över dagens

avancerade byggnadstekniker och konstruktioner,

energi- och hållbarhetsfrågor. Utbildningen ger dig

samtidigt som du förstår säkerhetsföreskrifter och

möjlighet till ett flexibelt arbete med stor variation

ritningar. Sund inomhusmiljö och trygg utemiljö är

mellan fältarbete och kontorsjobb. Branschen är bred

också en viktig del. Du har kunskap om installationer

och yrkesrollerna många!

för el, värme, ventilation och sanitet, och även styr- och
reglersystem.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Vi ser ett generationsskifte i hela
branschen och samtidigt ett ökat
bostadsbygge. Detta medför att
efterfrågan på fastighetsförvaltare
ökar. Dessutom är fastigheterna
mer komplexa idag än tidigare och
ny kompetens behövs.
Linus Quist, Wigénsgruppen

”

16.

VVS-INGENJÖR

FASTIGHETSINGENJÖR

Sep 2020 - Maj 2022 Jönköping
Sep 2020 - Maj 2022 Stockholm

Sep 2020 - Jun 2022 Linköping
Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särkilda förkunskaper: godkänt betyg i
Matematik 2, eller Praktisk ellära från El& energiprogrammet eller motsvarande
kunskaper

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Matematik 2 eller motsvarande kunskap

410 YH-p, ca 2 år

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Efter examen

Poäng

På grund av klimat- och miljömål,
bostadsbyggnationer och pensionsavgångar råder det stor brist på fastighetsingenjörer och efter examen är du
eftertraktad både inom bygg- och fastighetsbranschen. Jobben finns i bostads-,
kontors- och industrifastigheter men
också på sjukhus och affärscentra.

400 YH-p, ca 2 år

Poäng

Efter examen
Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer
är mycket goda. De senaste åren har det
utbildats allt för få för att täcka behovet
och dessutom är pensionsavgångarna
stora vilket skapar fler arbetstillfällen.

Ansökan

Ansökan

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Vi har nyligen anställt tre nya
medarbetare från TUC:s utbildning
till Fastighetstekniker, som en följd
av väl genomförda LIA-perioder.
Cecilia S Aldén, Castellum

”

17.

Yrket som fastighetsingenjör passar dig som älskar

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett

teknik, vill arbeta med utveckling och IT-system. Att

hållbart samhälle. Det är även ett område där många

kontrollera, tolka och drifta alla sorters installationer

olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts.

i byggnader är dina arbetsuppgifter och det gör du

Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbets-

med den tekniska kompetens du har efter examen.

metoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom
miljö och energieffektivitet.

I DITT YRKE har du ett stort ansvar för drift och underhåll på strategisk nivå och du är med och utvecklar

Som VVS-INGENJÖR arbetar du med fastigheter

framtidens teknik för fastigheter. Du har huvudan-

såsom kontor, industrier och bostäder och du skapar

svaret för fastighetens värme, ventilation och andra

väl fungerande och energieffektiva inomhusmiljöer för

tekniska system. Du ser sambandet mellan byggnadens

människor att arbeta och bo i. Du kan ansvara för ett

användning, konstruktion, hyresgästernas krav och

VVS-projekt, både projektering och installationsarbe-

hållbar utveckling, allt utifrån hur energiåtgången och

te. Att upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och

inomhusmiljön påverkas. Idag har fastigheter mycket

reglersystem ingår också. Du har de kunskaper som

avancerade tekniska lösningar och energisystem, och

krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör,

tekniken är därmed en betydande del i ditt arbete.

både idag och i framtiden.

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Vi har god erfarenhet av TUC
Yrkeshögskola genom ett långt
samarbete. Har anställt flera
LIA-studerande från TUC. Adepterna vi hittills rekryterat från TUC
är försedda med god kunskapsbas
som vi kan bygga vidare på.
Lars-Göran Torpheimer,
Torpheimer i Stockholm AB

”

18.

DATA/IT
Digitaliseringen har skapat en värld i ständig förändring. Nya utmaningar och oändliga mängder nya möjligheter. Oavsett vilken del
av IT/data-området du väljer är förmågan att se helheten en viktig
egenskap. Att tolka och förstå användarnas behov och tillsammans
med andra hitta de optimala lösningarna är mycket av vad arbetet
handlar om.

• IT-projektledare
• IT-säkerhetstekniker
• Mjukvarutestare
• Systemutvecklare .net

19.

20.

IT-PROJEKTLEDARE

IT-SÄKERHETSTEKNIKER

Aug 2020 - Jun 2021 Distans
med träffar i Jönköping

Sep 2020 - Maj 2022 Jönköping
Jan 2021 - Dec 2022 Linköping

Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: minst 2 år
yrkeserfarenhet på heltid inom IT-relaterade områden såsom systemutveckling,
infrastruktur eller webbutveckling

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg
i Matematik 2a, Engelska 6, Dator- och
nätverksteknik
eller motsvarande kunskaper

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Poäng

Poäng

220 YH-poäng, ca 1 år

410 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen

Efter examen

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen är en allt större del av arbetsmarknaden och mer och mer arbete utförs
i IT-baserade system. Ett av de mest
efterfrågade yrkena är IT-projektledare.

Behovet av IT-säkerhetstekniker är stort
och finns inom många olika branscher,
både på små och stora företag, inom
organisationer och myndigheter.

Ansökan

Ansökan

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

IT-säkerhetstekniker är yrket för dig som är intres-

bel, självgående och som redan har yrkeserfarenhet

serad av IT och teknik. Du vill ha ett spännande,

inom IT-relaterade områden. Som IT-projektledare

utmanande och inte minst utvecklande arbete där du

arbetar du i huvudsak med att ta fram kundanpassade

skyddar företag mot intrång och utvecklar moderna

systemlösningar, oftast tillsammans med kunder och i

säkerhetslösningar.

samarbete med ditt team.

”

Det är en extrem kompetensbrist
på marknaden sedan digitaliseringen har exploderat i Sverige
och det är en väldigt eftertraktad
yrkesroll. Företagen behöver folk
med kommunikationsförmåga
som kan koppla ihop teknik och
affärsmässighet.
Daniel Fransén, Red Capes IT

”

21.

IT-projektledare är yrket för dig som är driven, flexi-

Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

Som IT-SÄKERHETSTEKNIKER jobbar du i en framI din YRKESROLL leder och kvalitetssäkrar du IT-

tidsbransch där utvecklingen går extremt fort. Du skyd-

projekt, allt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Du

dar företag mot angrepp och förbättrar och utvecklar

driver förstudier och kravarbete, gör riskanalyser och

nya moderna säkerhetslösningar. Du har förståelse för

planerar enligt relevant projektmodell och kvalitets-

hur en hacker tänker och agerar och använder den kun-

krav. Att följa upp och utvärdera IT-projekt ingår också

skapen för att hantera angripna sajter. Du hanterar allt

i dina arbetsuppgifter. Du arbetar utifrån skillnader,

från XSS och SQL injections till social engineering och

likheter, för- och nackdelar när det gäller både tradi-

brute force. Med din breda kunskap på området agerar

tionella och agila metoder och arbetssätt.

du rådgivare i säkerhetsfrågor inom IT.
22.

MJUKVARUTESTARE

SYSTEMUTVECKLARE .NET

Jan 2021 - Maj 2022 Linköping

Sep 2020 - Maj 2022 Linköping
Sep 2020 - Maj 2022 Distans
med träffar i Jönköping

Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg
i Matematik 2, Programmering 1 eller
motsvarande kunskaper förvärvade från
ex yrkeserfarenhet

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper: godkänt betyg
i Matematik 2, Programmering 1 eller
motsvarande kunskaper förvärvade från
ex yrkeserfarenhet

Poäng
310 YH-poäng, ca 1,5 år

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Efter examen
Det råder extrem brist på spetskompetens och branschen är i stort behov av
arbetskraft med den senaste kunskapen.
Förutom mjukvarutestare kan du också
arbeta som systemtestare, testledare
IT och kvalitetssäkrare med inriktning
mjukvara.

Poäng
400 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen
Du kan arbeta som systemutvecklare
.net, systemutvecklare, programutvecklare, applikationsutvecklare eller webbdesigner. Efterfrågan av systemutvecklare
finns i de flesta branscher och jobbmöjligheterna är så gott som oändliga.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 26 oktober.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Hela IT-marknaden ser fortsatt ljus
ut och testrollen är en viktig del
i den leveransen, oavsett om det
är mjukvarutester, systemtester
eller inom testledning. Det finns
en resursbrist redan idag, därför
känns det viktigt att fortsätta
driva utbildningar för att forma
den här typen av kompetens för
att bemöta framtidens behov.
Sara Kallblad, Kvadrat

”

23.

Som mjukvarutestare testar och kvalitetssäkrar du

Tycker du om att lösa problem och vill arbeta inom

produkter och system innan de marknadsförs. Yrket

IT-världen? Utbilda dig då till systemutvecklare .net

passar dig som har kunskaper inom programmering,

och du arbetar med den senaste webbtekniken sam-

är analytisk, noggrann, strukturerad och som gillar att

tidigt som du har full koll på morgondagens teknik.

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?

hitta lösningar på tekniska utmaningar.
Som SYSTEMUTVECKLARE .NET arbetar du både
I din YRKESROLL planerar, designar, utvecklar, doku-

med att utveckla och förändra IT-system och applika-

menterar och genomför du tester på olika nivåer. Bero-

tioner. Du arbetar i en snabb och dynamisk bransch i

ende på krav och situation avgör du vilken typ av test

ständig förändring, som konsult eller med inhouse-

som ska väljas. Du arbetar med tester i alla dess faser,

uppdrag. En av de största plattformerna inom sys-

från definition av ett projekt till förvaltning av system.

temutveckling är .net och här får du lära dig allt om pro-

Målet är att slutkunden ska få en så bra produkt som

grammering, en av yrkesrollens grundstenar. Att leda

möjligt. I din yrkesroll har du kompetens att avgöra

och ansvara för arbetet i design och konstruktion, och

vilka testverktyg som passar för aktuellt system/app-

att utveckla avancerade grafiska användargränssnitt

likation och du använder olika testverktyg genom hela

blir för dig en självklarhet.

processen.

Ansökan

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

24.

EKONOMI, MARKNAD
& FÖRSÄLJNING
Letar du efter en utbildning inom ekonomi, marknad eller försäljning? Då har du kommit rätt. Här finns yrken för dig som vill arbeta
med siffror eller jobba med offentlig upphandling och strategiska
inköp. Är ditt mål att jobba med framtidens digitala marknadsföring eller e-handel så har vi även utbildningar inom de områdena.
Gillar du service och försäljning, då ska du läsa mer om företagssäljare och optikerassistent.

• Digital marknadskommunikatör
• E-commerce Manager
• Företagssäljare B2B
• Lönespecialist
• Offentlig upphandlare/inköpare
• Optikerassistent
• Redovisningsekonom
• Strategisk inköpare/upphandlare
• Tullspecialist

25.

26.

E-COMMERCE MANAGER

DIGITAL
MARKNADSKOMMUNIKATÖR
Sep 2020 - Maj 2022 Distans
med träffar i Tranås

Sep 2020 - Maj 2022 Stockholm
Aug 2020 - April 2022 Distans
med träffar i Jönköping

Behörighet

Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Poäng

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 6 eller motsvarande
kunskaper

400 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen

Alla behöriga sökande kommer att få göra
ett särskilt prov som består av tre delar.
Presentation och film bedöms av TUC
och ledningsgrupp och ligger till grund för
antagning till utbildningen. Se hemsidan
för mer info.

Redan idag finns en stor efterfrågan på
E-commerce Managers på arbetsmarknaden och efter examen har du kunskaper
och erfarenheter som är starkt efterfrågade. Jobben finns inom alla branscher,
både små och stora företag, nationella
och internationella, B2C-företag och
B2B-företag.

Poäng
400 YH-poäng, ca 2 år

Ansökan

Efter examen

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Kraven på företagen att ständigt synas
i den digitala världen är höga och inom
marknadsföring sker idag snabba förändringar och kunskapsglappet är i vissa fall
stort. Som digital marknadskommunikatör med rätt kompetens har du mycket
stora karriärsmöjligheter. Förutom digital
marknadskommunikatör kan du efter
examen även arbeta som bla webbkommunikatör och social media manager.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

27.

Vill du veta mer?
Vill du bli expert på digital marknadsföring? De senas-

Vill du ha ett omväxlande yrke där du får driva och ut-

te åren har utvecklingen skapat fantastiska möjlighe-

veckla morgondagens e-handel? Brinner du för digital

ter att synas och kommunicera i digitala kanaler. Som

marknadsföring och försäljning? Då kan E-commerce

digital marknadskommunikatör ansvarar du för att

Manager vara yrket för dig. E-handeln växer snabbt

utveckla och underhålla företagets digitala närvaro

och det råder stor brist på personal med rätt kompe-

samtidigt som du skapar attraktiva kommunikations-

tens.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

kanaler.
Som E-COMMERCE MANAGER arbetar du med att
Med din BREDA KOMPETENS inom marknadsföring

driva och utveckla digital handel. Du har kunskap om

för digitala, mobila och sociala kanaler har du en viktig

hela e-handelsflödet, allt från logistik- och försäljnings-

roll i företaget. Du jobbar med sociala medier, online-

processer till inköp av e-handelslösningar. Ditt mål

video, webb och andra digitala kanaler. Självständigt

är att utveckla affären, öka lönsamheten och skapa

skriver du kreativa och anpassade texter för digital

kundvärde vilket du gör genom både strategiskt och

kommunikation. Strategiskt och analytiskt utvecklar du

operativt arbete. Du är en fena på försäljning och

marknadsföringen efter bolagets strategi.

marknadsföring via digitala kanaler.
28.

FÖRETAGSSÄLJARE B2B

LÖNESPECIALIST

Sep 2020 - Maj 2022 Distans
med träffar i Linköping
Sep 2020 - Jun 2022 Tranås
Jan 2021 - Dec 2022 Jönköping

Sep 2020 - Dec 2021 Distans
med träffar i Jönköping (satellit-

Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2 eller motsvarande kunskaper

Särskilda förkunskaper:
Distans: godkänt betyg i Matematik 2,
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2 eller motsvarande kunskaper

ort Västervik)

Jan 2021 - Apr 2022 Linköping

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Linköping: godkänt betyg i Matematik 2,
Svenska 2, Engelska 5 eller motsvarande
kunskaper

Poäng

Poäng

400 YH-poäng, ca 2 år

300 YH-poäng, ca 1,5 år

Efter examen

Efter examen

Du har kompetens inom försäljning,
marknadsföring, ekonomi och projektledning – en eftertraktad kombination.

Du kan arbeta som lönespecialist,
löneassistent eller lönekonsult. Jobben
finns inom alla branscher, både små och
stora företag, både privata och offentliga
arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Ansökan
Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Utbildningen ger värdefulla
kunskaper för att komma ut i
arbetslivet med rätt verktyg.
Studierna kan utföras flexibelt
och enkelt då man har möjlighet
att följa föreläsningar oavsett
tid eller plats.
Halim Al-Habali, studerar på
distans

”

Att arbeta som företagssäljare passar dig som tycker

Yrket för dig som vill arbeta med lön- och personal-

Ansökan

om sociala relationer och att möta utmaningar, och

frågor och som vill ha ett omväxlande arbete med

som vill ha ett yrke där drivkraft och affärssinne är

ständig utveckling och nya utmaningar. Som löne-

viktiga personliga egenskaper.

specialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar

Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och
Som FÖRETAGSSÄLJARE INOM B2B arbetar du

är insatt i personalfrågor inom lön.

med försäljning, marknadsföring och ekonomi. I din
yrkesroll arbetar du med säljkonceptet i sin helhet,

I din YRKESROLL följer du med i den snabba utveck-

från att ta fram kundsegment, till att boka besök, göra

lingen av olika lönesystem. Du utför beräkningar av

analys, föreslå produkt eller tjänst och driva affären till

löner, med både tillägg och avdrag, samtidigt som du

avslut. Du har en utvecklad personlig säljstid och du är

beräknar, redovisar och betalar skatter. Du förstår hela

en fena på att driva en affär till avslut. Du har ett gott

löneprocessen, samt de lagar och regler som berör lön.

affärsmannaskap och mycket goda kunskaper inom

Kommunikation är en viktig del och du utbildas i att

marknadsföring och kommunikation.

kommunicera i både tal och skrift, anpassat efter vem

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

som är mottagaren.
29.

30.

OPTIKERASSISTENT

OFFENTLIG UPPHANDLARE/
INKÖPARE

Sep 2020 - Jun 2021 Distans
med träffar i Jönköping

Aug 2020 - Jun 2022 Distans
med träffar i Jönköping

Behörighet
Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2,
Matematik 2, Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Poäng
200 YH-poäng, ca 1 år

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Efter examen
Prognoserna till jobb är mycket goda
i hela landet. Förutom att arbeta som
optikerassistent kan du även jobba som
optiksäljare eller kundrådgivare inom
branschen.

Poäng
425 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen
Du har en expertroll inom ditt område och
du kan arbeta både som upphandlare och
inköpare inom myndigheter, kommuner
och företag. Det råder stor brist på rätt
kompetens så du kommer ha stora möjligheter till arbete efter examen.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Som offentlig upphandlare/inköpare spelar du en

Som optikerassistent har du ett omväxlande arbete

avgörande roll i organisationens möte med markna-

där alltifrån rådgivning, försäljning och marknads-

den och för de inköpsavtal som tecknas. Du är social

föring till journaldokumentation och patientsäker-

samtidigt som du jobbar med detaljfrågor under eget

het ingår. Du får möjlighet att jobba nära kunder och

ansvar. Du kan hålla många bollar i luften men också

kollegor i en spännande bransch.

vara förberedd på att fördjupa dig inom komplexa
frågor.

Som OPTIKERASSISTENT bemöter du kunder på ett
serviceinriktat sätt och kommunicerar din kunskap

I din YRKESROLL identifierar och upphandlar du nya

om optiska hjälpmedel utifrån kundens behov. I rollen

leverantörer och den ”goda affären” är alltid utgångs-

ingår även att på ett förtroendeingivande sätt vägleda

punkten då rollen innebär ett samhällsansvar. Du har

kunden från val av bågar till slutprodukt utifrån kun-

både de teoretiska och praktiska erfarenheterna för att

dens stil, behov och förutsättningar. Yrket passar dig

upphandla inom de lagar och direktiv som styr offentlig

som brinner för att arbeta med människor och som vill

upphandling med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet.

vara delaktig i ett team.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Positivt för branschen med fler
utbildade optikerassistenter. Det
är kostsamt och tidskrävande för
butikerna att lära upp assistenter
utan erfarenhet. Vore bra att
kunna anställa redan grundutbildad personal.
Therese Alé, Smarteyes Lkpg

”

Du bemästrar alla steg i inköp- och upphandlingspro31.

cessen, allt ifrån anbud till förhandling och avtal.

32.

REDOVISNINGSEKONOM

STRATEGISK
INKÖPARE/UPPHANDLARE

Aug 2020 - Jun 2022 Jönköping
Aug 2020 - Maj 2022 Västervik

Aug 2020 - Jun 2022 Linköping
Aug 2020 - Jun 2022 Stockholm

(satellitort Hultsfred, Vimmerby)

Sep 2020 - Jun 2022 Stockholm
Sep 2020 - Maj 2022 Lidköping
Jan 2021 - Dec 2022 Distans
med träffar i Linköping

Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2, Matematik 2, Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper:
Distans: godkänt betyg i Svenska 2, Matematik 2, Engelska 5 eller motsvarande
kunskaper

Poäng
425 YH-poäng, ca 2 år

Övriga orter: godkänt betyg i Svenska 2
eller Svenska som andraspråk 2, Matematik 2 eller motsvarande kunskaper

Efter examen
Du kan arbeta både på små och stora
företag, i kommuner och myndigheter.
Marknadens behov av välutbildad arbetskraft är stort, dels på grund av pensionsavgångar men också då kraven på rätt
kompetens ökar.

Poäng
430 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen
Du har goda möjligheter att utvecklas i
din yrkesroll och längre fram i karriären
väntar utmaningar som ekonomichef,
ekonomiansvarig och controller inom
medelstora eller stora företag, eller inom
offentlig sektor.

Ansökan
Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

33.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Yrket som redovisningsekonom passar dig som vill

Som strategisk inköpare/upphandlare ansvarar du

arbeta med ekonomi och gillar siffror. Du är analytisk,

för att göra effektiva upphandlingar. Med kunskaper

Vill du veta mer?

noggrann, strukturerad och har förmågan att se hel-

inom bland annat affärsjuridik, förhandlingsteknik

heten. Ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter

och upphandlingsprocessen har du den kompetens

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter

som efterfrågas av arbetsmarknaden.

inom allt från redovisning till lönehantering.
Som STRATEGISK INKÖPARE/UPPHANDLARE är
I YRKESROLLEN utför du självständigt löpande redo-

du analytisk, lösningsorienterad, strukturerad och har

visning, kalkylering och budgetering, samt deklaratio-

förmågan att ta människor. Du ansvarar för inköp av

ner för företag. Även bokslut och årsredovisning blir

varor och tjänster på ett affärsmässigt, kostnadseffek-

naturligt för dig. Du tolkar och tillämpar det juridiska

tivt och miljömedvetet sätt. Du planerar och genomför

regelsystemet, har kunskap i löneadministration,

på bästa sätt upphandlingar utifrån lagen om offentlig

samtidigt som du använder och förstår ett affärssys-

upphandling, och du har kunskaper om affärsstrategisk

tem. I samarbete med kollegor/kunder arbetar du med

analys, upphandling, leverans, uppföljning och kvali-

helheten och kommunikationen kring redovisning och

tetskontroll.

rapportering.

34.

TULLSPECIALIST

Våra utbildningar är

Sep 2020 - Jan 2022 Stockholm

KOSTNADSFRIA

Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan

och ger dig rätt till

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Engelska 6, Matematik 2, Svenska 2 eller
Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

STUDIEMEDEL

Poäng
300 YH-poäng, ca 1,5 år

Efter examen
Med den här heltäckande utbildningen har du en ljus framtid inom yrket.
Utbildningen gör det möjligt för dig att
arbeta som tullspecialist, tullkoordinator,
custom operations specialist, tullspeditör
eller trade compliance officer/manager.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

Som tullspecialist arbetar du inom tullområdets alla
olika delar och har den specialistkompetens som

”

Det finns inga andra utbildningar idag som täcker vårt
kompetensbehov. IKEA anser
att det finns ett stort behov av
kompetensen i och med den nya
tullagstiftningen där man nämner att personer, verksamma
inom tull, ska ha dokumenterad
kompetens.
Inger Humpage, IKEA

”

efterfrågas. Sverige är en liten, konkurrenskraftig
och exportberoende nation och den internationella
handeln är viktig för landets sysselsättning, ekonomi
och välstånd.
I din YRKESROLL kan du arbeta i samtliga steg av
tullproceduren som bland annat innehåller import- och
exportprocessen, praktisk tullhantering, tulldeklarationer, regler och tullförfaranden, tillstånd, myndighetskontakter, import- och exportrestriktioner. På ett
självständigt sätt planerar och genomför du en import
och export, och du ansöker om tillstånd och licenser vid
behov.

35.

36.

• Arbetsledare inom måltidsservice
• Hotel & Restaurant Manager

HOTELL & RESTAURANG
Att arbeta inom hotell, restaurang eller storkök är spännande och
passar dig som vill ha ett varierande och roligt jobb. Utbildningarna
vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom området och som
nu vill vidare på karriärsstegen.

37.

38.

ARBETSLEDARE INOM
MÅLTIDSSERVICE

HOTEL & RESTAURANT
MANAGER

Sep 2020 - Jun 2022 Distans
med träffar i Stockholm
Jan 2021 - Nov 2022 Distans
med träffar i Tranås

Jan 2021 - Apr 2022 Distans
med träffar i Jönköping
Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Konferens & evenemang, Service &
bemötande 1 från Hotell- & turismprogrammet
eller
Branschkunskap inom restaurang &
livsmedel, Service & bemötande 1 från
Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Hygien, Livsmedel och näringskunskap 1
eller motsvarande kunskaper
Yrkeserfarenhet: minst 2 års relevant
yrkeserfarenhet på minst 50% inom
måltidsservice eller matberedning i
restaurangkök eller motsvarande

Yrkeserfarenhet: minst 2 års relevant
yrkeserfarenhet, heltid, från någon avdelning inom hotell eller restaurang

Poäng
200 YH-poäng, halvfart ca 2 år

Poäng

Efter examen
För att skapa en positiv matkultur, en helhetsupplevelse av måltiden som bidrar till
goda matvanor, är behovet av motiverad
och kompetent personal stort. Därför är
du efter examen mycket eftertraktad på
arbetsmarknaden.

Ansökan
Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

39.

300 YH-poäng, ca 1,5 år

Efter examen
Du arbetar med helheten i mindre
företag. I större företag jobbar du som
hotellchef, konferenschef, receptionschef,
housekeeping manager eller ledare inom
restaurang och servicenäringen.

Ett spännande yrke där du använder såväl dina

Arbetar du inom hotell- eller restaurangbranschen

sociala, som kulinariska och ekonomiska kunskaper.

och vill ta nästa kliv i karriären? Då har vi vidareut-

Utbildningen riktar sig till bland annat dig som redan

bildningen för dig. Det råder stor brist på personal

idag arbetar inom måltidsservice och vill ta ett kar-

med rätt kompetens och efter examen leder, planerar

riärkliv. Eller så jobbar du i en arbetsledande roll och

och utvecklar du verksamheten.

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 26 oktober.

Som HOTEL & RESTAURANT MANAGER ser du

Vill du veta mer?

Ansökan

vill bygga på med teoretiska kunskaper. Utbildningen
sker halvfart på distans.

helheten i både hotell- och restaurangnäringen, och du
Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider i grundskola,

planerar och organiserar verksamheten. Genom att ha

förskola, äldreomsorg och på sjukhus. Här är det viktigt

kontroll över utbud och efterfrågan ökar du företagets

att maten är näringsriktig och anpassad efter indivi-

lönsamhet, och du gör det tillsammans med försäljning

dens behov. Som ARBETSLEDARE INOM MÅLTIDS-

och marknadsföring. Gästerna är både svenska och

SERVICE har du rätt kompetens inom alla delar av

internationella och du anpassar deras behov genom

detta mångsidiga yrke. Du har förmågan att själv-

att ansvara för att det ges hög service och ett gott

ständigt leda en personalgrupp, och ge konstruktiv

värdskap.

feedback för att gruppen ska utvecklas positivt.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

40.

SJUKVÅRD & SOCIALT ARBETE
Brinner du för andra människors välmående och livskvalitet? Då
har vi utbildningen för dig. Vissa kräver yrkeserfarenhet, andra
inte. Oavsett utbildning kommer du i kontakt med människor i
behov av stöd och vård. Efter examen kan du påverka och göra
skillnad för människorna, varje dag i ditt yrkesliv.

• Apotekstekniker
• Behandlingspedagog
• Medicinsk fotterapeut
• Specialistutbildad undersköterska demensvård
• Specialistutbildad undersköterska palliativ vård
• Specialistutbildad undersköterska psykiatri
• Stödpedagog
• Tandsköterska
41.

42.

BEHANDLINGSPEDAGOG

APOTEKSTEKNIKER

Aug 2020 - Jun 2022 Jönköping
Aug 2020 - Maj 2022 Linköping
Aug 2020 - Apr 2022 Lidköping

Sep 2020 - Dec 2021 Distans
med träffar i Jönköping
Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2, Naturkunskap 2 eller motsvarande
kunskaper

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2 eller motsvarande kunskaper

Poäng

Antagningen till utbildningen sker i flera
steg. Alla behöriga sökande ska genomföra en inträdesprövning som inleds med
en enkät. Därefter kallas de med högst
poäng till en personlig intervju. Resultatet från enkät och intervju sammanvägs
med betygen för grundläggande behörighet och särskild behörighet.

300 YH-poäng, ca 1,5 år

Efter examen
Prognoserna visar att behovet av apotekstekniker kommer att öka och det beror
främst på att många apotekstekniker går
i pension under de närmsta åren. Behovet
kommer att finnas i hela landet. Förutom
att arbeta på apotek kan du även arbeta
inom dosapotek, läkemedelsindustri och
hälsokosthandel.

Poäng
420 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

Apotekstekniker är yrket för dig som vill arbeta med

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med

försäljning, egenvård och hälsa. Du är utåtriktad, an-

behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att

svarsfull, har ett stort intresse för livsstilsfrågor och

en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är

tycker om kontakten med nya människor.

du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan behandlingspedagog vara yrket för dig.

I din YRKESROLL arbetar du främst med rådgivning

43.

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt
och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på HVB-hem, statliga
institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer
med trauma eller på resursskolor.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

kring egenvård, recepthantering, försäljning och folk-

SOM BEHANDLINGSPEDAGOG arbetar du med vård

hälsofrågor. Apoteken erbjuder idag så mycket mer än

och behandling av människor med behov av stöd av

Vill du veta mer?

endast receptbelagda mediciner. Du utbildas därför för

olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykia-

att ge råd om egenvårdsprodukter, såsom receptfria

triska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

läkemedel. Även andra produkter, allt från hygien och

ungdomar med identifikationsproblem. Detta kräver

tandvård till solskydd och läkemedel för djur ger du

en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om

råd om. Du kan även få frågor för egenvård av enklare

hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.

åkommor. Här kommer din goda service och empatiska

Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många

förmåga väl till användning.

utmaningar och ger mycket i gengäld.
44.

SPEC.UTBILDAD USK
DEMENSVÅRD

MEDICINSK FOTTERAPEUT
Sep 2020 - Dec 2021 Distans
med träffar i Tranås

Sep 2020 - Jun 2022 Distans
med träffar i Stockholm (satellitort Norrtälje)

Behörighet

Jan 2021 - Nov 2022 Distans
med träffar i Tranås

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Medicin 1, Psykologi 1, Vård- & omsorgsarbete 1 & 2, Svenska 2 alt Svenska som
andraspråk 2 från Vård- & omsorgsprogrammet eller motsvarande kunskaper

Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2, Medicin 1, Vård- & omsorgsarbete 1 & 2, Psykologi 1 eller motsvarande
kunskaper

Poäng
300 YH-poäng, ca 1,5 år

Efter examen

Yrkeserfarenhet: minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50%
tjänstgöringsgrad

Efter examen kan du arbeta på sjukhus,
vårdcentraler och inom den kommunala
hälso- och sjukvården. Många av dagens
medicinska fotterapeuter är egenföretagare och arbetar på uppdrag av kommun och landsting.

Poäng
210 YH-poäng, halvfart ca 2 år

Efter examen

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

En komplett och rolig utbildning
som gör oss attraktiva på arbetsmarknaden.
Hanna Thunell, studerande

”

Vidareutbildningen för dig som är undersköterska, är

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som

intresserad av fotvård och vill arbeta med människor.

undersköterska? Möter du många människor med

Som medicinsk fotterapeut förhindrar och diagnosti-

demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och

serar du patientens problem och ger rätt behandling.

deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du

Du kan arbeta i en kommuns äldrevård,
på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom
demensteam, geriatrisk vårdavdelningar,
minnesenheter eller utredningsenheter
för diagnostisering av demenssjukdom.
Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

studerar halvfart på distans.

Ansökan

utifrån ett helhetsperspektiv. Du vet vilka omständig-

Som SPECIALISTUTBILDAD UNDERSKÖTERSKA

heter som påverkar fothälsan och med de kunskaper

har du kunskaper om olika demenssjukdomar och

Ansök via vår hemsida
HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

du har i sjukdomslära och behandlings- och undersök-

dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du

ningsmetoder ger du patienten rätt vård och behand-

vet vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån

ling. Du behandlar och förebygger besvär, och ger

gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella

råd hur patienten på bästa sätt tar hand om fötterna.

riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och

Fotgymnastik och massage ingår också i dina arbets-

värdegrundsfrågor samt hemmets betydelse för person

uppgifter.

med demenssjukdom är andra områden som du också

I din YRKESROLL arbetar du med medicinsk fotterapi

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

har kunskap i.
45.

46.

SPEC.UTBILDAD USK
PALLIATIV VÅRD

SPEC.UTBILDAD USK
PSYKIATRI

Jan 2021 - Dec 2022 Distans
med träffar i Jönköping

Sep 2020 - Maj 2022 Distans
med träffar i Jönköping
Sep 2020 - Maj 2022 Distans
med träffar i Stockholm (satel-

Behörighet

litort Katrineholm)

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2, Medicin 1, Vård- & omsorgsarbete 1 & 2, Psykologi 1 eller motsvarande
kunskaper

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Svenska 2, Medicin 1, Vård- & omsorgsarbete 1 & 2, Psykologi 1 från Vård- &
omsorgsprogrammet eller motsvarande
kunskaper

Yrkeserfarenhet: minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50%
tjänstgöringsgrad

Poäng

Yrkeserfarenhet: minst två års yrkeserfarenhet inom området, med minst 50%
tjänstgöringsgrad

210 YH-poäng, halvfart ca 2 år

Efter examen

Poäng

Vården finns i patientens egna hem,
inom speciellt boende, hospicevård och
sluten somatisk vård samt sjukhusens
avdelningar för palliativ vård. Du får även
arbeta med handledning av patientens
närstående.

210 YH-poäng, halvfart ca 2 år

Efter examen

Ansökan

Arbetar du idag som undersköterska och vill skaffa

Vidareutbildningen för dig som är undersköterska och

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 26 oktober.

dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Vi-

som vill få specialistkunskap inom psykiatri. Behovet

dareutbildningen för undersköterskor inom palliativ

inom psykiatri ökar kraftigt då vården har förändrats

vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkom-

samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsopro-

petens för vård i livets slutskede. Utbildningen sker

blem. Utbildningen sker halvfart på distans.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

47.

halvfart på distans.
Som SPECIALISTUTBILDAD UNDERSKÖTERSKA
Som undersköterska med SPECIALISTKUNSKAP

INOM PSYKIATRI har du fördjupad kompetens inom

INOM PALLIATIV VÅRD jobbar du med personer och

psykiatri samt psykiatrisk vård. Du har goda kunskaper

deras närstående i livets slutskede. Utifrån patienten

i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdoms-

och dess närståendes behov och önskemål ger du om-

tillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos indi-

sorg och vård i livets slutskede. Du kommunicerar och

viden, gruppen och i samhället. På ett empatiskt sätt

bemöter utifrån ett etiskt och professionellt förhåll-

bemöter, kommunicerar och samarbetar du med pa-

ningssätt. Efter examen kan du identifiera döendets

tienten och dess närstående. Med hänsyn till individens

olika stadier, döendets sista dagar och du har kunskap

behov och för att denne ska få ökad livskvalitet får du

om omhändertagandet efter döden.

verktyg att planera, genomföra och följa upp stöd.

Efterfrågan på undersköterskor med psykiatrisk kompetens är stor och väntas öka
ytterligare de kommande åren. Detta pga
av förändringar i vården, ökad psykisk
ohälsa samt att många undersköterskor
idag saknar denna typ av kompetens.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

48.

TANDSKÖTERSKA

STÖDPEDAGOG

Sep 2020 - Jan 2022 Stockholm
Aug 2020 - Jan 2022 Tranås
Jan 2021 - Jun 2021 Distans
med träffar i Tranås

Sep 2020 - Jan 2022 Distans
med träffar i Tranås
Behörighet
Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 & 2,
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
2 från Barn- och fritidsprogrammet eller
motsvarande kunskaper

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper:
Stockholm: godkänt betyg i Svenska 2,
Matematik 1, Engelska 5
Tranås & distans: godkänt betyg i Svenska
2 eller Svenska som andraspråk 2
eller motsvarande kunskaper

Yrkeserfarenhet: minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom området stöd
till personer med funktionsvariation.

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

Poäng
200 YH-p, halvfart i ca 2 år

Efter examen

Poäng

Inom många olika verksamheter, både i
den offentliga och privata sektorn finns
en stor efterfrågan på stödpedagoger
med yrkeshögskoleexamen. Efter examen
har du den breda kompetens som behövs
hos personer med funktionsvariationer i
alla åldrar och i flera olika verksamheter.

Ansökan

325 YH-p, drygt 1,5 år

Efter examen

Vidareutbilda dig till stödpedagog. Som stödpedagog

Yrket för dig som vill ha ett omväxlande arbete där

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de
närmaste åren.

har du den kompetens som behövs för att med hjälp

du arbetar med människor inom vård och hälsa. Som

Ansökan

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

av pedagogiska metoder, handledning och individ-

tandsköterska har du en central roll i tandvårdstea-

anpassat vardagsstöd stödja personer i alla åldrar

met tillsammans med tandläkare, tandhygienister och

HT20 - sista ansökningsdag 4 maj
VT21 - sista ansökningsdag 26 oktober

Vill du veta mer?

med psykiska, fysiska och medicinska handikapp.

tandtekniker.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

49.

Utbildningen sker halvfart på distans.
I YRKESROLLEN som tandsköterska ingår allt från
Som STÖDPEDAGOG har du ökade kunskaper om oli-

att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer

ka funktionsvariationer, dess uttryck och konsekvenser

traditionella uppgifter som att förbereda behandling,

genom alla livsfaser på individ- och gruppnivå. Genom

blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta

pedagogiskt stöd och metoder ökar du individens

som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket

möjlighet till självständighet, delaktighet och känsla av

patientkontakt. Bemötandet är viktigt och du ska inge

sammanhang. I din yrkesroll är du ett stöd för individen

trygghet och tillit. I stora delar av landet råder det stor

och dess anhöriga, samtidigt som du har en handledan-

brist på tandsköterskor så vill du ha ett stimulerande

de roll för kollegor i din egna verksamhet.

arbete är detta utbildningen för dig.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Följ din magkänsla! Som tandsköterska blir du eftertraktad
samtidigt som du får hjälpa
människor, så det är världens
bästa jobb.
Julia Stålknapp, tandsköterska

”

50.

• Elfordonstekniker
• Elkonstruktör
• Logistiker
• Produktionstekniker
• Soleltekniker
• Urmakare

TEKNIK, TILLVERKNING,
DRIFT & UNDERHÅLL
Vill du arbeta med teknik och är intresserad av tillverkning och
drift då ska du kika lite extra på våra utbildningar inom detta
område.

51.

52.

ELKONSTRUKTÖR

ELFORDONSTEKNIKER
Sep 2020 - Jun 2021 Tranås

Sep 2020 - Maj 2022 Linköping
Behörighet

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg
i Matematik 2, Praktisk ellära eller motsvarande kunskap

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Fordonsteknik – introduktion eller motsvarande kunskap

Poäng

Om antalet behöriga sökande är fler än
antalet beviljade platser får alla behöriga
sökande genomföra ett urvalsprov. Se
hemsidan för mer info.

400 YH-p, ca 2 år

Efter examen
Under flera år har efterfrågan varit större
än tillgången och det är svårt för företagen att hitta personal med kompetens
inom elkonstruktion. Utbildningen ger
dig just detta, och efter examen är du som
elkonstruktör, elprojektör eller eldesigner mycket efterfrågad.

Poäng
200 YH-p, ca 1 år

Efter examen
Behovet av rätt kompetens är högt och
förväntas öka kraftigt de kommande tre
till fem åren. Efter examen kan du arbeta
som elfordonstekniker, fordonstekniker
el/hybrid eller tekniker el/hybrid och du
har många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Utbildningen är väldigt viktig för
branschen. Inte nog med att det
saknas ca 3500 tekniker inom de
närmsta tre åren. Vi måste även ha
kompetenta tekniker som klarar av
den teknikförändring som sker nu
med elekrifieringen.
Tobias Skobe, Skobes Bil

”

53.

Har du stort intresse för fordon och elektronik? Utbil-

Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen,

da dig då till elfordonstekniker och du felsöker, servar

från specifikation till ritning och färdig produkt och

och reparerar el- och hybridfordon. I takt med att för-

du skapar ritningar för den el som finns i alla typer

säljningen av el- och hybridfordon kraftigt ökar, ökar

av maskiner, byggnader och miljöer. Du jobbar med

också behovet av arbetskraft med rätt kompetens.

utredningar, utveckling, framtagning och underhåll
av produkter där design, installation och verifiering

Som ELFORDONSTEKNIKER arbetar du med el- och

ingår.

hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du
har stor kunskap om allt från elmotorer, kraftelektronik

I din YRKESROLL arbetar du med konstruktionsverk-

och elektroniska styrsystem till olika typer av batterier,

tyg som CAD och 3D modellering, för att skapa bra

kondensatorer och övriga system. I ditt arbete har du

underlag för projektens framtida arbete. Det betyder

stor kunskap om el och elektronik i elfordon. Med hjälp

att du är med och skapar elkonstruktioner från allra

av scheman, ritningar och mätningar kan du felsöka och

första början. Att göra tekniska ritningar, lösa tekniska

avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmkretsar. Du kan

problem och samordna upphandlingar av elsystem blir

fordonssystemets kopplingssymboler, skyddsutrust-

din vardag, samtidigt som du upprättar handlingar och

ning och säkerhetsföreskrifter.

ritningar.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Elkonstruktörsrollen blir alltmer
viktig för att tillgodose behovet
av högkvalitativa lösningar, vi ser
därför en lång tid framåt där vi
behöver fler i rollen som elkonstruktör.
Louise Edengren, Siemens
Industrial Turbomachinery AB

”

54.

PRODUKTIONSTEKNIKER

LOGISTIKER

Sep 2020 - Maj 2022 Linköping

Sep 2020 - Apr 2022 Linköping
Sep 2020 - Maj 2022 Stockholm

Behörighet
Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan
Särskilda förkunskaper:
Linköping: godkänt betyg i Svenska 2
eller Svenska som andraspråk 2, Engelska
5, Matematik 2
Stockholm: godkänt betyg i Svenska 2
eller Svenska som andraspråk 2, Matemateik 2
eller motsvarande kunskap

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i
Matematik 2, Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1 från Industritekniska
programmet eller
godkänt betyg i Matematik 2, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning
1, Industritekniska processer 1 från
Teknikprogrammet

Poäng

Poäng

400 YH-p, ca 2 år

400 YH-p, ca 2 år

Efter examen

Efter examen

Listan med exempel på jobb som du är
kvalificerad för är lång. Du kan bland annat arbeta som logistiker, produktionslogistiker, produktionsplanerare, produktionsutvecklare, produktionsledare eller
Lean-koordinator.

Arbetslivet önskar en mer praktiskt
inriktad utbildning och här har du som
pluggat hos oss en stor fördel då mer än
en fjärdedel av utbildningen är praktik.
Efter examen kommer du vara mycket
eftertraktad av arbetslivet.

Ansökan

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Behovet av logistiker är stort. Handeln ökar med ökade varuflöden
och E-handeln blir större. Detta
ställer ökade krav. Arbetet blir mer
komplext, volymerna större och
alla leveranser sker idag globalt.
John Wedel, Logistiktransportstiftelsen i Sverige

”

55.

Som logistiker är du spindeln i nätet som arbetar med

Har du intresse för teknik, vill arbeta med människor

både operativa och strategiska logistikfrågor. Målet

och är lösningsfokuserad? Utbilda dig till produk-

är att leverera en vara eller tjänst på rätt plats och i

tionstekniker och du har ett kreativt yrke fyllt av

rätt tid, på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt.

spännande utmaningar. I ditt arbete ser du helheten
i produktionskedjan och optimerar materialflödet i

I ditt arbete som LOGISTIKER är processer och flöden

tillverkningsprocessen.

nyckelbegrepp. Den interna logistiken står i fokus,
men även ämnen som yttre logistik, processinriktad

Som PRODUKTIONSTEKNIKER är ditt mål att produk-

verksamhetsutveckling, Lean, inköp, ledarskap, kvalitet

tionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt och

och projektledning. Med din breda kunskap i Lean vet

du arbetar mestadels teoretiskt men även praktiskt.

du hur produktionsteknik och produktionslogistik på-

Du arbetar inom tillverkningsindustrin och är länken

verkar företagets ekonomiska resultat. Utbildningens

mellan operatörerna på golvet och produktionschefen.

områden spänner över både logistik, teknik, kvalitet

Med hjälp av de olika verktyg och hjälpmedel som finns

och inköp vilket ger dig en bred bas och ett flertal

inom IT medverkar du till att utveckla, förbättra och

inriktningar att jobba inom.

effektivisera produktionsprocessen.

Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Som industriell partner till
världsledande kunder ser vi rätt
kompetens inom det produktionstekniska området som en av nyckelfaktorerna till fortsatt framgång.
Vi ställer oss därför positiva till en
utbildning i närområdet.
Jakob Fager, Scanfil Åtvidaberg

”

56.

URMAKARE

SOLELTEKNIKER

Aug 2020 - Jun 2023 Motala

Sep 2020 - Jan 2022 Distans
med träffar i Jönköping

Behörighet
Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan

Är du behörig gör du ett test i tre delar,
alla på plats på Urmakarskolan. Testet
består av att du visar din logiska och
tekniska förmåga. Du gör ett praktiskt
prov som mäter dina förutsättningar att
lösa logiska, tekniska och matematiska
problem. Ett muntligt prov visar bland
annat din problemlösande förmåga.

Särskilda förkunskaper: se vår hemsida
för mer information.

Poäng
320 YH-p, ca 1,5 år

Efter examen

Poäng

För att Sverige ska klara av att arbeta
med förnyelsebara energikällor så behövs
rätt kompetens och det är just det vår
utbildning ger. Som soleltekniker är du
därför mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

600 YH-p, ca 3 år

Efter examen
Efter examen väntar en god arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands.
Återväxten av kvalificerade urmakare är
betydligt lägre än pensioneringarna så
det finns ett stort behov av urmakare.

Ansökan
Ansök via vår hemsida. Sista ansökningsdag 4 maj.

Ansökan

Vill du veta mer?
Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

”

Solcellsboomen i Sverige kräver
välutbildad personal som brinner
för solenergi. TUCs upplägg med
studier på distans möjliggör för
fler människor att söka sig till
branschen, oavsett geografisk
bostadsort, ekonomisk situation,
kultur och kön.
Martina Thalwizer, AFRY

”

Ansök via vår hemsida. Observera, sista
ansökningsdag är 20 april.

Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt

Tycker du om att arbeta med små detaljer? Vill du ha

och efterfrågan på solcellsinstallationer har ökat

ett arbete där du använder din precision, koncentra-

Vill du veta mer?

markant. För att klara framtidens krav krävs rätt

tion och tålamod? Då är urmakaryrket något för dig.

kompetens och här har du som soleltekniker en given

Som urmakare producerar och renoverar du klockor

Se vår hemsida för kontaktuppgifter till
utbildningsledaren.

framtid.

av alla tänkbara slag, från stora väggur till det minsta
armbandsur.

Som SOLELTEKNIKER har du mycket god kunskap om
solcellsinstallationer. Efter kundens förutsättningar

URMAKERI är ett levande hantverk och en bransch

beräknar, sammanställer och redogör du för syste-

som expanderar kraftigt. Eftersom det krävs många

mets förluster och förtjänster. Genom att ta hänsyn

timmars övande för att bemästra yrket tillbringar du

till solinstrålning, takvinkel och väderstreck beräknar

största delen av studietiden vid arbetsbänken. Urma-

du elproduktionen från solcellspaneler vilket gör att

karskolan följer den schweiziska utbildningsstiftelsen

du även tar ansvar för projekt samt kan beräkna och

Wostep´s 3000-timmarsprogram i urmakeri vilket ger

dimensionera en solcellsanläggning.

kompetens att erhålla internationellt certifikat samt

”

Urmakare är verkligen ett arbete
för framtiden, intresset för automatiska klockor växer och med det
behovet av kvalificerade urmakare. IHU i Motala är den enda skola
i Norden som utbildar urmakare
enligt de kriterier vi efterfrågar
med gesällbrev samt WOSTEP
certifikat. Henrik Samuelson,
Nymans Ur 1851

”

svenskt gesällbrev som urmakare. Efter examen kan du
57.

även arbeta som mikrotekniker.
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VÅRA UTBILDNINGSORTER
Vi finns på sju orter i Sverige; Stockholm, Linköping, Jönköping,
Tranås, Motala, Lidköping och Västervik. Vi erbjuder också
distansutbildningar med träffar på någon av dessa orter. Vissa av
våra utbildningar genomförs tillsammans med våra satellitorter:
Hultsfred, Katrineholm, Norrtälje, Vimmerby och Västervik.

KONTAKTA OSS
Antagning: 0140-44 45 11
Vi svarar på frågor kl 9.00-12.00 samt 12.30-15.00 alla vardagar.
Har du frågor kring din ansökan och antagningsprocessen kan du
även mejla antagning@tucsweden.se
Växel: 0140-44 45 10
Mån-tors kl 8.00-16.00, fre kl 8.00-15.00
Du kan även nå oss på info@tucsweden.se
Vill du komma i kontakt med någon specifik person? Då hittar du
hela personalstyrkan här: tucsweden.se/om-tuc/kontakt

Följ oss gärna på våra sociala medier!
https://www.facebook.com/tucsweden

https://www.instagram.com/tucyrkeshogskola
https://www.linkedin.com/company/tuc-sweden-ab
https://www.youtube.com/user/TUCtelevision
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VI TROR PÅ DIG OCH
DIN FRAMTID
EKONOMI, MARKNAD & FÖRSÄLJNING
Digital marknadskommunikatör
E-commerce Manager
Företagssäljare B2B
Lönespecialist
Offentlig upphandlare/inköpare
Optikerassistent
Redovisningsekonom
Strategisk inköpare/upphandlare
Tullspecialist
SJUKVÅRD & SOCIALT ARBETE
Apotekstekniker
Behandlingspedagog
Medicinsk fotterapeut
Specialistutbildad undersköterska demensvård, palliativ vård eller psykiatri
Stödpedagog
Tandsköterska
TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT & UNDERHÅLL
Elfordonstekniker
Elkonstruktör
Logistiker
Produktionstekniker
Soleltekniker
Urmakare
BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET
Energiingenjör
Fastighetsförvaltare 2
Fastighetsingenjör
VVS-ingenjör
HOTELL & RESTAURANG
Arbetsledare inom måltidsservice
Hotel & Restaurant Manager
DATA/IT
IT-projektledare
IT-säkerhetstekniker
Mjukvarutestare
Systemutvecklare .net

www.tucsweden.se

