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Vi förser företag med
framtidens medarbetare
JÖNKÖPINGS YRKESHÖGSKOLA drivs av Jönköpings kommun och utvecklar morgondagens
talanger genom skräddarsydda utbildningar. De flesta av våra yrkesutbildningar drivs i samarbete
med Tekniska Högskolan i Jönköping, som är en del av Jönköping University. Det innebär att vi kan
kvalitetssäkra alla våra utbildningar, vilket garanterar att vi förser företag med nya medarbetare som
har rätt kompetenser efter specifika behov. Eftersom vi jobbar tätt med lokalt förankrade företag kan
vi säkerställa att rätt, men också varierande, kompetenser möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Vi
tror på att dialogen mellan oss och våra samarbetspartners för oss framåt och därför utformar vi alla
utbildningar tillsammans.
ARBETSMARKNADENS BEHOV förändras och utvecklingen av våra utbildningar följer det och
tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för morgondagens arbetsliv. Över 90 % av våra studerande
blir anställda av företag efter avslutad utbildning. För oss är det inte bara en fantastiskt bra siffra,
utan vi vet också att alla våra studerande har utbildats för att möta marknadens behov. På så vis är
det mer lönsamt att gå en yrkeshögskoleutbildning, eftersom läroplanen är kortare och utbildningen
är specifikt framtagen för att möta en viss efterfrågan av kompetens. Våra utbildningar har en god
uppföljning med hjälp av mentorer och det finns breda sociala nätverk för alla studerande att nyttja
efter avslutad utbildning.

VÅR SKOLAS RESA

YRKESHÖGSKOLAN JÖNKÖPING startade 2013 och vi fortsätter att utvecklas. Vi på YJ är idag en
av landets bredaste YH-utbildare inom tekniksegmentet och vi erbjuder utbildningar till företag i
regionen. Vi tror på en fortsatt expansiv framtid där vår skola ger förutsättningar för våra studerande
att skapa fantastiska yrkeskarriärer.
2013 BILDADES Yrkeshögskolan Jönköping, och till en början bedrevs CNC- teknikerutbildning i
samverkan med Bäckadalsgymnasiet. Initiativet med YH-verksamhet tillkom genom samverkan
mellan Jönköpings kommun och Jönköping University. Utbudet har sedan starten utökats år efter år
och idag bedrivs 12 YH utbildningar med cirka 300 heltidsstuderande.
BÅDE UTBILDNINGSUTBUDET och antalet anställda har ökat kontinuerligt. År 2021/22 är närmare
20 medarbetare på skolan och vi har ett stort antal konsulter knutna till oss. Vi har numera
skaffat oss en egen skola på Rosenlund med välutrustade verkstäder, där vi bedriver huvuddelen
av vår verksamhet. Trafiklärarutbildningen ligger av resurs- och kvalitetsmässiga skäl på TTC –
Trafikövningsplatsen på Axamo.
VI PÅ YJ HAR FORTSATT siktet inställt på en framgångsrik tillväxtresa. Vi vill vara det regionala
näringslivets naturliga partner för kompetensförsörjning inom YH/teknik.

Anders Rickman, verksamhetschef

Utbildningar för alla
som vill utvecklas vidare
ATT VÅRA STUDERANDE ska utvecklas och trivas är vår största prioritet. Under våra verksamma
år har vi knutit goda kontakter med företag som vi använder oss av i läroändamål. Våra lokaler är
välutrustade med uppdaterade maskiner och verktyg som alla våra studerande tränas i att hantera.
De studerande får lyssna på inspirerande gästföreläsare som delar med sig av branscherfarenheter
och det anordnas studiebesök ute på plats hos företag.
VI VET ATT VÅRA STUDERANDE har ett högt driv från dag ett och därför blir de involverade i
skarpa projekt tillsammans med olika företag under studietiden. Att få komma ut på arbetsfältet
och utforska de senaste teknikerna och maskinerna är nyckeln till att förse de studerande med rätt
kompetenser, samtidigt som det gynnar företagen i form av arbetskraft och nya perspektiv. Många
av de studerande är redan etablerade i arbetslivet, men vill ta ett kliv framåt i karriären. Därför är vi
måna om att det ska gå att kombinera våra utbildningar med arbete.
VÅRA UTBILDNINGAR ÄR KOSTNADSFRIA och finansieras med statliga medel. Alla behöriga
studerande är berättigade till stöd från CSN. Flertalet av våra utbildningar är campusbaserade,
medan andra är ortsoberoende. Vissa av våra utbildningar genomförs i samarbete med Tekniska
Högskolan i Jönköping, och högskolan fungerar som ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen
tillhandahålls av oss på Yrkeshögskolan Jönköping.

Ett tidigt samarbete
mellan studerande och företag
VÅRA UTBILDNINGAR avslutas med ett examensarbete som oftast är ett skarpt projekt ute på plats
hos ett företag. Det här är ett värdefullt moment i våra utbildningar eftersom det etablerar kontakt
mellan näringslivet och studerande. Examensarbetet är utvecklande både för den studerande
och för företaget som tillhandahåller uppgifter i form av arbete. Här kan du som företag beställa
ett utrednings- eller förbättringsarbete som kan appliceras direkt på företagets verksamhet. Efter
avslutat examensarbete finns det goda möjligheter att bibehålla kontakten mellan studerande och
företag.

KOMPETENSER UTVECKLAS PÅ PLATS

UTBILDNINGAR INOM YRKESHÖGSKOLAN ska leda till arbete eller egenföretagande inom olika
yrkesområden, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet. LIA
(Lärande i arbete) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute hos ett eller flera företag och
organisationer. Alla våra utbildningar innehåller minst 25 % LIA, som är en utvecklande tid, för både
företag och studerande. Under LIA-perioden får de studerande lära sig praktiska färdigheter inom
yrkesrollen och företagen får möjlighet att forma specifika kompetenser för framtida medarbetare.
Under LIA-perioden förser företaget den studerande med handledning och inför perioden erbjuds
alla handledare utbildning och stöd för hur man instruerar de studerande.

PRODUKTIONS-, E-HANDELS- OCH LAGERLOGISTIK

EFFEKTIVT FÖRETAGANDE OCH LOGISTIK går
hand i hand! Den här utbildningen är skräddarsydd
efter logistikmarknadens behov för att utbilda
morgondagens logistiker. De studerande tränas
i effektivisering och anpassning av varuflöden,
beräkningar för produktionsplaner samt hantering av
lagar och regler utifrån de förutsättningar som styr
internationell handel och e-handel.
UTBILDNINGEN bidrar med kompetensförsörjning
inom transport, lager och produktionsflöden. Efter
utbildningen är den studerande redo att arbeta
som e-handelslogistiker, lagerchef, projektledare,
produktionsplanerare eller liknande befattningar.
DET ÄR INGEN SLUMP att vi utbildar logistiker i
Jönköping. Jönköpingsregionen är ett av Sveriges
logistikcentrum och behovet av arbetskraft är stort.
Därför är det en självklarhet för oss att samarbeta
med anslutna företag för att identifiera rådande
kompetensbehov och bistå med nya utbildade
talanger. Under utbildningen kombineras teoretiska
och praktiska moment.
EFTERSOM UTBILDNINGEN anpassas efter
arbetsmarknadens behov, får de studerande ett
nationellt och internationellt perspektiv på hur handel
bedrivs och hur man skapar värde och hållbarhet i
transport och godsflöden.

Våra studerande bidrar med kompetens från dag ett
under sina LIA-perioder. Samarbetet mellan företag
och studerande leder till värdefulla kontaktutbyten
och konkreta resultat.

När jag går ut på LIA vill jag testa på en ny
arbetsroll och få använda mina nyvunna
kunskaper. Jag är väldigt nyfiken och driven som
person, så därför har jag sagt till Frank att jag
gärna vill ha ett verkligt problem att lösa i stället
för att de ska komma på arbetsuppgifter till mig.
Nu när jag fick förtroendet att vara delaktig i ett
projekt och driva mina egna punkter ville man
verkligen leverera. Jag är tacksam att man får
förtroende och en chans att visa vad man går för.
Jag kommer att göra även min sista LIA-period på
Ymer och vill därmed passa på att tacka Ymer,
Mathias och Frank för fortsatt samarbete och
förtroende.”
Christopher Johansson, studerande

Rekrytering inom Logistiksektorn

VI UTBILDAR FÖR UTVECKLINGEN av
logistikbranschen! Digitaliseringen har gett upphov
till nya yrken inom logistik och e-handel. Därför
säkrar utbildningen Produktions-, E-handelsoch Lagerlogistik att rätt kompetenser möter
logistikföretagens efterfrågan. Utbildningen är
förberedande för att studerande ska ta sig vidare i
karriären och arbeta inom lager och logistik.
DE SOM UTBILDAS LÄR SIG att automatisera
lagerverksamheter och anpassa dem efter
logistikflödena inom e-handeln. De får också
kunskaper och verktyg för att kartlägga
flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning
och kvalitetssystem. Utbildningen skräddarsys i
samarbete med regionens tillverkningsföretag för
att möta behovet ute i industrin. På så vis kan vi
säkerställa att utbildningen är förberedande för både
student och näringslivet.

Logistikbranschen står inför stora
förändringar vad gäller både digitalisering
och automatisering. YH-utbildningar ger möjlighet att
kompetensväxla under pågående anställning.”,
Caisa Björndal, LogPoint South Sweden

Omvärlden förändras med hög hastighet
och faktorer som media, miljö, hälsa, teknik,
ekonomi och politik bidrar till starka förändringar
såväl i närtid som i ett långsiktigt perspektiv. Behovet
av utbildad personal för att hantera våra utmaningar
idag och imorgon kan inte nog understrykas.”
Greger Szepesvari, Logistic Professionals

ELECTRIFY THE FUTURE

Vill du vara med och skapa
framtidens fabrik?
Vi tror att hållbar elektrifiering bidrar till ett bättre
samhälle. Läs mer på nexans.se där du också hittar
lediga tjänster.

PRODUKTIONSUTVECKLING

FÖR ATT REGIONENS TILLVERKNINGSFÖRETAG
ska kunna kvalitetssäkra för framtiden, måste de
jobba med att utveckla effektivare och mer lönsamma
produktionsprocesser. Tillsammans med Jönköpings
tillverkningsföretag utbildar vi morgondagens
medarbetare, som kommer att arbeta med
produktionsutveckling.
DE SOM VÄLJER denna utbildning har oftast
tidigare erfarenhet av att arbeta med produktion
och vill ha en ny inriktning i sin karriär. Därför
är det viktigt att utbildningen möter branschens
kompetensefterfrågan och vi utvärderar ständigt
läroplanen tillsammans med samarbetsföretagen.
FOKUS FÖR UTBILDNINGEN ligger på ökad
kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN
production och produktionsutveckling kopplat
till faser, flöden och processer, både teoretiskt
och praktiskt. Studerande tränas i att behärska
berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom
produktionsekonomi och modern automatiserad
tillverkning.
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UTBILDNINGEN BIDRAR med kompetensförsörjning
gällande omfattande kvalitet och hållbar produktion,
ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt
robotisering och automatisering.
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CNC-TEKNIKER – BLÅTT CERTIFIKAT, AUTOMATION

TILLVERKNINGSFÖRETAGEN i regionen är
marknadsledande på skärande bearbetning, vilket
medför att efterfrågan på kunniga CNC-tekniker är
hög. Under utbildningen formas framtidens CNCtekniker för att möta en dynamisk bransch, där
tekniken är under ständig utveckling.
UTBILDNINGEN ÄR FÖRBEREDANDE för att de
studerande sedan ska kunna arbeta inom industriell
produktion, med fokus på skärande bearbetning. De
studerande får alla kunskaper som krävs för att efter
utbildningen kunna certifiera sig mot branschens blåa
certifikat. Utbildningen har utformats i samarbete
med regionens ledande tillverkningsindustrier och
branschorganisationer för att möta deras behov.
UNDER UTBILDNINGEN läggs det ett särskilt
fokus på att fördjupa branschkunskaper gällande
CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland
annat ISO-programmering, robotstyrning av CNCmaskiner, mekatronik, projektledning och CAMberedning. Utbildningen inkluderar arbete med de
vanligast förekommande branschomfattande CNCprogramspråken, samt inom mekatroniska system
och robotsystem anpassade för CNC-maskiner.

Vill du ha ett stimulerande
teknikjobb i en växande bransch?
Följ med på vår resa mot en hållbar framtid!

interal.se

AUTOMATIONSINGENJÖR – ROBOT

AUTOMATIONSINGENJÖR är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell
automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade. Vi ser till att
möta efterfrågan och planlägger utbildningen, så att den möter branschens kompetensbehov.
UTFORMNINGEN AV UTBILDNINGEN sker i samarbete med regionens tillverkningsindustri och bidrar
med spetskompetenser inom de områden som många företag idag efterfrågar.
UTBILDNINGEN SKER i en av landets främst utrustade robotverkstäder och våra utbildningsledare har
lång erfarenhet av arbete inom branschen. Undervisningen fokuserar på att utbilda nya talanger inom
avancerade styrsystem och de mest förekommande programmeringsspråken.

På NPB Automation AB är vi stolta över att utveckla, tillverka och förmedla maskiner i
teknisk världsklass till den globala förpackningsindustrin! Vi är ett bolag med specialistkompetens inom automation och har mångårig kunskap om lockhantering för burktillverkning. I korthet - vi är experter på att effektivisera tillverkningsprocesser och minimera
underhållskostnader! Och vet du? Vi har hela världen som arbetsfält! Troligtvis är det just
våra maskiner som har använts för tillverkningen av den läskburk du senast drack ur.
Vi strävar efter att vara en lyhörd och engagerad arbetsgivare som brinner för såväl
teknik som människor - därför är vi öppna för att anpassa dina arbetsuppgifter efter
din kompetens och dina intresseområden. Det ska vara roligt att gå till jobbet!
Hos oss får du verka i ett prestigelöst bolag med ett inkluderande förhållningssätt.
Vi lägger ett stort värde i att fortsätta bygga en arbetsplats som bejakar olikheter
och ser därför gärna ansökningar från personer med varierande bakgrunder och
erfarenheter. Berätta för oss hur du vill och kan bidra till vår fortsatta framgång!

Vi tar gärna emot jobbansökningar, intresseanmälan för praktik eller
examensarbete – maila HR på jennie.meier@npb.se

AUTOMATIONSINGENJÖR – MJUKVARA

VI VET ATT AUTOMATISERADE och
effektiviserade tillverkningsprocesser är viktigt
för att stärka konkurrenskraften hos regionens
tillverkningsindustri. Därför utbildar vi nya framtida
medarbetare som innehar insikter och praktiska
kunskaper om den senaste teknologin.
UTBILDNINGEN STRUKTURERAS i nära samarbete
med det regionala näringslivet och det gör att alla
våra studerande utvecklar specifika kompetenser,
som sedan kan omsättas ute på arbetsplatser.
TEORETISKA SÅVÄL SOM PRAKTISKA moment som
omfattas av process- och automationsutveckling inom
avancerad tillverkning lärs ut och det hjälper våra
studerande att konstruera nya tillverkningsprocesser.
Grunden i utbildningen utgörs av vår populära
automations- och robotingenjörsinriktning.
Utbildningen har även ett stort fokus på ledarskap,
maskinsäkerhet och konstruktion. Eftersom
att vi har värdefulla utbyten med våra anslutna
samarbetsföretag, får våra studerande en tidigt
inblick i branschen och kan sedan spetsa sina
kompetenser.

TRAFIKLÄRARE
ETT VÄXANDE BEHOV av trafiklärare har vuxit
fram i Sverige, därför är det inte mer än rätt att vi
går längst fram i ledet och utbildar nya medarbetare
till branschen. Landets största utbildningsenhet
för transport och logistik TTC och Yrkeshögskolan
realiserar den framtagna utbildningen, tillsammans
med oss och våra samarbetspartners. Med samlade
resurser och erfarenheter håller vi en genomgående
hög kvalitet på utbildningen.
UTBILDNINGEN KOMMER primärt att bedrivas
på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i
Jönköping), som är en av Sveriges modernaste
anläggningar, med trafikövningsplats och mycket
rutinerade utbildare. Den teoretiska undervisningen
bedrivs av lärare som har lång erfarenhet som
trafiklärare och utbildare.

HÅLLBAR PRODUKTION – PLAST- OCH POLYMERINGENJÖR

JÖNKÖPING LIGGER mitt i Sveriges ”Plastic Valey”. Vi
på Yrkeshögskolan Jönköping har därför av naturliga
skäl ett nära samarbete med branschorganisationer
och gummi- och plastföretag i Sverige. Tillsammans
med industrin driver vi den här utbildningen, vilket
garanterar att de som läser kan förbereda sig för sin
framtida yrkesroll och lätt hittar intressanta arbeten.
UPPDATERAD YRKESKOMPETENS inom cirkularitet,
polymera material och tillverkningsmetoder är
mycket efterfrågad i industrin. Efter utbildningen
kan du jobba som polymeringenjör inom
tillverkningsindustrin eller något av regionens många
plast- och gummiföretag.
KUNSKAPER OCH ARBETSKRAFT inom
plastområdet i kombination med cirkularitet är
hett eftertraktat och efterfrågan kommer att öka i
takt med att samhället blir mer hållbarhetsinriktat.
Utbildningen utvecklar studerande inom polymera
material, recycling, polymer bearbetning,
automation, konstruktion, projektledning och
produktionsekonomi.

Att våra yrkesutbildningar leder till jobb är något
som vi är stolta över. Den främsta orsaken till det
är att våra studerande kan pröva sina kunskaper
ute hos våra samarbetsföretag. Mats Jeppson som
representerar företaget Emballator ger sin syn på
samarbetet:
– Emballator engagerar sig i ledningsgruppen för
utbildningen och erbjuder möjligheter till både
studiebesök och LIA-perioder för de studerande. Vi
på Emballator har produktion på ett antal platser i
Småland med både formsprutning och extrudering.
På vilket sätt gynnas ni av samarbetet med
Jönköpings Yrkeshögskola?
– Att YH utbildningar erbjuder LIA är en stor fördel
dels för den studerande i form av val kring framtida
inriktning, dels för företaget som mer specifikt
kan testa den studerande kring verkliga behov
gällande problemlösning. Just YH-utbildningen till
polymeringenjör erbjuder en bred grund som ger
många möjligheter till jobb inom plastindustrin.
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ELKRAFTINGENJÖR

SVERIGES EL- OCH KRAFTFÖRSÖRJNING står inför
stora förändringar kommande år. Därför finns det
behov för specifika kompetenser inom branschen. Vi
utbildar morgondagens elkraftingenjörer inom olika
discipliner, såsom projektering, driftplanering och
beredning.
VÅRA ETABLERADE samarbeten med företag inom
Jönköpingsregionen tillåter att vi är flexibla när det
kommer till läroplanen för utbildningen, och därmed
kan vi förse dem med arbetskraft i form av utbildade
elkraftingenjörer, som innehar bred kompetens.
UNDER UTBILDNINGEN tränas framtidens
medarbetare inom elkonstruktion i CAD, elmaskiner,
elkraftsystem med högspänning, automatisering och
elproduktion. Då vår utbildning är yrkesförberedande,
är det en självklarhet för oss att lära ut de mest
avancerade styrsystemen och de vanligaste
programmeringsspråken.

ELPROJEKTÖR
ELBRANSCHEN BEHÖVER nya medarbetare på alla
yrkesnivåer. För oss är det viktigt att kunna erbjuda
vidareutvecklande yrkesutbildningar för dem som
önskar att spetsa sina kompetenser och/eller har
erfarenhet av att jobba inom branschen. Utbildningen
elprojektör ger fördjupad branschkompetens
och vidareutvecklar värdefulla kunskaper inom
elprojektering och elkonstruktion.
SOM ALLA VÅRA andra utbildningar har den
skräddarsytts för att möta behoven hos regionens
företag, vilket innebär att efter avslutad utbildning
kan studerande få jobb hos el- och energiföretag eller
hos stora konsultföretag.
UTBILDNINGSMOMENTEN omfattar bland annat
kurser i ellagstiftning och entreprenadjuridik, ritning
i CAD-miljö, dokumenthantering och projektledning.
Utbildningen inkluderar dessutom arbetsmoment i
de mest vanligast förekommande programmen, som
Magic CAD och Elvis.

Ett samarbete som leder till arbetstillfällen
Vi är måna om att våra anslutna samarbetsföretag är med och utvecklar våra studerande. Det innebär
att vi alltid prioriterar en öppen dialog och att alla parter är med i planeringen gällande arbetsmoment
och kompetensutveckling för de studerande. För att få en tydligare bild av hur samarbetet fungerar
pratade vi med Jimmy Fronér som representerar företaget EFKAB.

Kan du beskriva EFKAB som företag och vad gör ni?

– EFKAB bildas 2011 och har sedan starten varit drivande inom teknisk projektering och projektledning.
Vår primära verksamhet bygger på teknisk projektering inom el, VVS och styr och övervakning,
verksamheten innefattar även projektledning inom både teknik och bygg. Vi tror på en långsiktig och
bra affärsrelation där vi vill leverera en nöjd kundupplevelse mätt i ekonomi, kvalitet och beteende.
Vår vision är att inom Sverige bidra till att industri-, bygg- och fastighetsbranschen ökar sin effektivitet,
lönsamhet och sociala hållbarhet.

Hur fungerar samarbetet mellan EFKAB och Jönköpings Yrkeshögskola och vilka
värden skapas för ert företag?
– Samarbete fungerar jättebra, vi får möjlighet att påverka innehållet och vi hjälper till med
praktikplatser.

På vilka sätt kan ert samarbete säkerställa att rätt kompetenser utvecklas hos de
studerande för att sedan möta arbetsmarknadens behov?

– Vi har en bra dialog med de studerande och utbildningen och vi kan utvärdera praktikanternas
kunskap under LIA-perioden. På så vis kan vi anpassa arbeten och jämföra mot hur vi ser marknadens
utveckling framåt.

Har ni erfarenhet av att ta emot praktikanter från utbildningen och har ni anställt
från utbildningen och hur har det gått?

– Vi har tagit emot praktikanter från båda utbildningarna under flera år. Vi har dessutom anställt
personal flera år i rad efter praktikperioden. Vi är mycket nöjda med deras kunskaper och vi har haft
en jättefin utveckling på alla de studerande som vi har anställt. Vi ser goda möjligheter att fortsätta på
samma bana!

VI GÖR DET MED VILJA,
ENGAGEMANG OCH GLÄDJE!
Vi är Tekniska konsulter inom El, VVS & Projektledning.
Oavsett viken affärsmodell som passar er, är vi engagerade,
nära, medvetna och lyhörda och vårdar er affär, där vi är
er partner.
Varmt välkomna till EFKAB.

Följ oss på Facebook!
info@efkab.se | 0200 – 810 999 | www.efkab.se

Besök oss på Linkedin!

ELEKTRONIKTEKNIKER

ELEKTRONIK STYR i mångt och mycket vårt
samhälle, och elektronikbranschens utveckling blir
därför viktig för alla andra branscher och industrier.
Vi utbildar elektroniktekniker inom områden som
planering, utveckling och effektivisering av produktion
inom elektronik.
VÅR UTBILDNING utvecklar kompetenser för
framtida medarbetare som täcker beräkningar,
konstruktioner, produktionssättningar, felsökningar
och service inom elektronisk tillverkning och
mikroprocessteknik. Dagens elektronikföretag väljer
att digitalisera och automatisera sin produktion,
vilket medför att utbildningar måste anpassa sina
läroplaner. Vi gör det genom att samarbeta med
branschledande företag inom Jönköpingsregionen.
UTBILDNINGEN INRIKTAS på att ge en tydlig
yrkeskompetens och fokuserar såväl på teknik som
på mer allmän kompetens inom produktionsekonomi,
produktionsteknik, design och konstruktion. Efter
utbildningen är våra studerande rustade för att
självständigt bereda och planera produktion
av elektroniksystem, självständigt analysera
produktionsprocesser, identifiera utvecklingsområden
samt planera underhållsaktiviteter för optimering av
elektronikproduktion.

På försvars- och säkerhetsföretaget Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är
tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor och partners runt om i världen som alla delar vår utmaning och
vision – att göra världen till en säkrare plats.
På Saab jobbar vi med att lösa avancerade problem på
ett nyskapande sätt. Våra engagerade medarbetare
arbetar med hundratals produkter, tjänster och lösningar inom allt från flyg, ubåtar och robotsystem till
samhällssäkerhet, logistik och mycket annat.
Saab är ett företag med många möjligheter. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du har
möjlighet att påverka din egen utveckling. Vi satsar
på våra medarbetare och ledare, vi arbetar aktivt med
att utveckla våra medarbetare och uppmuntrar att du
provar olika yrkesroller inom företaget, kanske också
utomlands.

saab.com/career

Företagskulturen hos oss kännetecknas av kunnande,
förtroende och vilja, där du varje dag får möjlighet att
hitta nya lösningar och utveckla nya produkter tillsammans med dina kollegor. Särskilt stolta är vi över
att vara en av de attraktivaste arbetsgivarna i Sverige
bland ingenjörsstudenter, enligt den svenska Universum-rankningen.
Vill du bli en av oss?
Gå in på vår webbplats, och läs om vilka möjligheter
som finns för just dig! Du kan även följa oss på sociala
medier.

MUSIKPRODUCENT

DET ÄR INGEN HEMLIGHET att Sverige är ett av
världens mest framgångsrika länder när det kommer till
musikproduktion. Därför är det en självklarhet för oss
på Jönköpings Yrkeshögskola att utveckla nya talanger
som för traditionen vidare. Ljud- och musikproducent är
en helt ny utbildning, som ligger rätt i tiden och bidrar
med bred kompetens inom musikproduktionens alla
moment, med studerande och näringslivet i fokus.

När vi idag talar om det svenska musikundret
handlar det om den mix av techbolag,
producenter, apptillverkare och musikbolag som i
kombination med en ny generation musikproducenter
och artister som fått stora framgångar utomlands.”
Daniel Johansson, forskningskommunikatör

YRKENA ÄR MÅNGA inom musikbranschen. Att arbeta
med musik innebär ofta att vara flexibel och vara
delaktig i olika delar av produktionen. Utbildningen fyller
en viktig funktion i och med att den följer utvecklingen
av musikbranschen och de studerande utbildas
för att få en utvecklande roll inom populärmusik,
film och dataspels ljudutveckling, till exempel som
musikproducent, musikentreprenör eller musikmakare
inom spel- och filmbranschen. Vi har skräddarsytt
utbildningen tillsammans med ledande artister och
företag, vilket bidrar till att studerande tidigt knyter
värdefulla kontakter inom musikbranschen.
MUSIK, TEKNIK OCH MARKNADSFÖRING går hand
i hand och de studerande utbildas dessutom inom
artistprofilering, processerna inom låtskrivande och
musikproduktion, men även kanalerna som finns
gällande musikspridning.

SVETSSPECIALIST IWS OCH SVETSKONTROLLANT
VI FÖRSER FÖRETAG med framtidens svetsledare,
svetslärare och svetskontrollanter, både i Sverige
och utomlands. Kombinationen av grundläggande
kunskaper och mer avancerade oförstörande
provningsmetoder av svetsade konstruktioner är
efterfrågat av arbetsmarknaden.
MÅNGA MEDARBETARE i branschen har erfarenhet
av svetsning och vill ta sig vidare i karriären.
Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete
med regionens företag för att möta branschens
behov.

Svetsning är ett komplext hantverk och
kräver stort yrkeskunnande. För att svetsande
företag ska hålla sig i framkant krävs kompetent
och välutbildad personal. En del av den kunskapen
som företagen behöver får de studerande på
Svetsspecialistutbildningen.”
Nicklas Hoffmann, Afry

UNDERVISNINGSMOMENTEN HAR fokus på
svetskonstruktion, svetsmetallurgi och materiallära,
svetsmetoder och svetsutrustning, svetsarbete
inom produktion och kvalitetsarbete samt
projektledning. I undervisningen ingår bland
annat konstruktionsberäkningar, granskning av
svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter,
produktionsekonomi samt oförstörande
provningsmetoder. Utbildningen leds av erfarna
lärare som har behörighet att utbilda på YH-nivå,
utfärdad av svetskommissionen.

Företagsutbildningar efter era behov
Arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap eller organisationer som vill
ge arbetssökande en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att införskaffa
uppdragsutbildningar. Som yrkeshögskola har vi ett viktigt uppdrag som innefattar att förse regionen
med uppdragsutbildningar. Genom detta upplägg kan vi skräddarsy utbildningar beroende på
företags kompetensbehov, vilket i sin tur bidrar med specifika kunskaper för personal.
Vi samarbetar med lokalt anslutna företag som är med och utvecklar utbildningarna tillsammans
med oss. Beroende på vad som passar bäst, kan vi utveckla utbildningen på plats hos företagen eller
på plats hos oss. Utbildningarna går att tidsanpassa efter företagets arbetsschema, eftersom vi vet
att den dagliga driften oftast måste prioriteras. Vi har alltid en tät dialog med våra anslutna företag
och målsättningen är att få ut det bästa av utbildningen. Kontakta oss gärna så att vi kan förse er
verksamhet med önskad kompetens.

Utbildningar på distans
Inom yrkeshögskolan genomför en del av de studerande utbildningar på distans. Det innebär att
vi har ett viktigt uppdrag gällande att bistå med utbildning som är ortsoberoende. Jönköpings
yrkeshögskola har drivit utbildningar på distans under flera år.
Som distansstudent hos oss får de studerande tillgång till teknisk och praktisk hjälp under
utbildningen. Våra distansutbildningar har ett gott rykte och vi ser till att alla studerande ska ha
möjlighet att utvecklas vidare inom olika branschområden.

I över 300 år har vi som bolag levererat innovationer.
Genom att ständigt förnya oss själva och vår verksamhet räknar vi
med att kunna fortsätta minst 300 år till.
Vill du vara med och forma framtiden med oss?
Vi behöver kompetens!

Se mer om oss på filmen här!

www.husqvarnagroup.com/en
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