Ett gymnasium. Två skolor.
Oändliga möjligheter.
Uppsala yrkesgymnasium Jälla är, förutom Sveriges modernaste yrkesgymnasium, en
unik studiemiljö – som en egen värld – knappt tio minuter från Uppsala Centrum.
Här pluggar du nära naturen, i en
skola som är modern och funktionell
med en fantastisk atmosfär och
familjär stämning. Skolbyggnaderna
ligger inbäddad i grönska och
här finns anläggningar för djur,
lantbruk, skogsbruk, fordonsteknik,
byggteknik med olika inriktningar
förutom bibliotek, ridhus och
elevhem. Våra utbildningar har en
stor spännvidd allt från djurhållning
till avancerad el och bilelektronik,
från lowtec till hitec.

En trygg skola
Uppsala yrkesgymnasium Jälla
är en kommunal skola med allt

vad det innebär av social trygghet
och kompetent personal. Vi
har tillgång till skolsköterska,
skolpsykolog, kurator,
speciallärare, specialpedagog
och studievägledare. Söker du hit
från annan ort än Uppsala har du
som studerar Naturbruk möjlighet
att bo på skolans elevhem. Men
framför allt får du lärare som är
engagerade, kunniga, yrkeserfarna
och goda pedagoger. De kommer att
göra allt för att du ska få ut mesta
möjliga av din studietid på Uppsala
yrkesgymnasium Jälla.

Gymnasiekompetens eller
högskolebehörighet
Här på Uppsala yrkesgymnasium
Jälla läser du treåriga
gymnasieprogram med
yrkesinriktning med teoretiska
ämnen varvat med minst femton
veckors praktik inom valt program.
Det ger både uppdaterade
kunskaper och praktiska
erfarenheter. Du kan välja att söka
praktik utomlands. Vill du gå vidare
till en högskoleutbildning har du
möjlighet till det genom att välja till
kurser som ger dig behörighet att
söka till högskola.

Skördare och skotare
med IBC

Kranspetsstyrning IBC, skördarmätning i toppklass enl. Skogforsk och näst
lägst vad gäller reparationskostnader enl. TSG. Till det högsta produktivitet,
tillförlitlighet och en arbetsmiljö i toppklass gör att c:a 40% väljer
skogsmaskiner från John Deere.

johndeere.se/forestry

Du kommer att
trivas på Jälla och
få vänner för livet!
Internationell APL
På Uppsala yrkesgymnasium
Jälla har du möjlighet att göra
yrkespraktik i ett annat europeiskt
land genom Erasmus+ projektet.

Följ med på vår resa
mot en hållbar framtid!

holmen.com/skog

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet passar
dig som vill arbeta nära djur och
natur och med att vårda miljön
för framtiden.
Uppsala yrkesgymnasium Jälla har en
fantastisk anläggning med 140 kor, 13 egna
hästar samt får, smådjur och fåglar. Vi har
dessutom 400 hektar jordbruksmark och 250
hektar skog.
Här läser du om modernt naturbruk ena dagen
och prövar kunskaperna i verkligheten den
andra. Under utbildningen har du möjlighet
till praktik, femton veckor, i Sverige eller
utomlands.

Naturbruksprogrammet har flera inriktningar:
• Häst – för dig som vill arbeta med hästar. Du kan
även välja en profil med Islandshäst.
• Smådjur – för framtida arbete inom djursjukvård,
djurskötsel, hunddagis eller liknande.
• Skogsbruk – lär dig modernt skogsbruk för
hållbarhet och levande miljö, för en bransch med
stora behov av kompetens.
• Lantbruk – odling, maskiner och djurhållning för en
hållbar framtid. Även lantbruket har stort behov av
- Bästa
alternativet
för miljön och praktisk erfarenhet.
personer
med yrkesexamen

- Rätt kvalitet
- Bäst garanti

Tänk nytt, tänk begagnat
Du är smart om du köper begagnade originalbildelar!

Att återanvända bildelar är prisvärt och bra för miljön. Hos oss köper du
begagnade originalbildelar med garanti till högst halva priset av en ny
originaldel. Jämfört med att producera en ny originaldel är återanvändning mycket mer miljövänligt. Du är en vinnare och miljön är en vinnare.
Begagnade originalbildelar med garanti.

Möllersvärdsgatan 8 Uppsala • Tel. 018-16 92 00 • www.markesdemo.se

El- och
energiprogrammet
Utbilda dig inom en spännande bransch i
förändring: läs El- och energiprogrammet vid
Uppsala yrkesgymnasium Jälla!
El- och energiprogrammet är
ett yrkesprogram som leder till
en yrkesexamen. Här finns den
nationella inriktningen elteknik.
Under det första året lär du dig
grunderna inom el och energi
med hjälp av behöriga lärare med
lång yrkeserfarenhet och hög
kompetens. Våra utbildningslokaler
är moderna och välutrustade.

Här är exempel på
några yrken
• installationselektriker
• larmelektriker
• industrielektriker
Som inom de övriga yrkesprogrammen på Uppsala
yrkesgymnasium Jälla är hållbarhet,
miljö och framtidsperspektiv
viktiga frågor.

MADE IN
SWEDEN

Forestry of tomorrow

Eco Sim
– Så nära skogen du kan
komma utan att vara där!
• Realistisk skogsmaskinssimulator med hög
kvalitet på grafik och prestanda
• Optimalt utbildningsverktyg med stort utbud av
verklighetstrogna och pedagogiska övningar.
• Flexibel - Växla mellan skotare och skördare i
samma simulator
• Multimaskinmiljö - Flera sammankopplade
simulatorer kan verka i samma miljö.
• Tillval - VR-kompabilitet 360°
Läs mer om Eco Sim på ecologforestry.com

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet passar dig som gillar teknik och vill arbeta med
installationer, drift och service av fastighetsanläggningar.
Här arbetar du efter ritningar och
kopplingsscheman och lär dig
lösa uppgifter både självständigt
och med andra. Du skaffar dig
också kunskaper i svetsning och
lödning. Du lär dig även genomföra
och underhålla vatten- och
värmeinstallationer, värmepumpar
och uppvärmningsanläggningar i
fastigheter av olika slag.

Kombinera skola och
arbetsplats
Som VVS-montör får du använda
både hjärna och händer; du ska
hitta de bästa lösningarna för varje
uppdrag samtidigt som du ska
kunna utföra arbetet praktiskt.
VVS är ett yrkesområde som
utvecklats starkt med ny teknik och

datorisering. Därför får du bland
annat lära dig att läsa ritningar
och behärska ny teknik. Teori och
praktisk övning får du i skolan,
det praktiska hantverket i skarpt
läge får du under minst femton
praktikveckor på en arbetsplats med
handledning.

Vi söker dig som vill arbeta med verklig glädje
– varje dag
Välkommen till skogen du också!
www.billerudkorsnas.se/skog

Framtidens hållbara förpackningar
tillverkas inte av vad som helst.
Därför älskar vi skogen
– en verklig källa till glädje.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Finns din framtid inom bygg- eller anläggningsbranschen? Går du Bygg- och
anläggningsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja mellan,
husbyggnad, plåtslageri anläggningsmaskinsförare eller måleri.
Det är alla yrken som har behov
av personal med yrkesexamen och
därför är möjligheterna till arbete
direkt efter skolan stora. Teori och
praktisk övning får du i skolan,
det praktiska hantverket i skarpt
läge får du under minst femton
praktikveckor på en arbetsplats
med handledning.

Husbyggnad är mer än att
bygga
Inriktningen på husbyggnad innebär
att du får lära dig byggnation
men också renovering och att du
efter skolan kan söka jobb som

golvläggare, murare, glastekniker,
ställningsbyggare, betongarbetare
eller träarbetare.

Anläggningsmaskinsförare
Här är utbildningen för dig
som arbeta med väg- och
anläggningsarbetare. Du lär
dig om markarbeten, platt- och
stensättning.

Måleri för byggnadsmålare
Behovet av byggnadsmålare med
yrkesexamen är stort och med både
teoretiska kunskaper och praktik
på arbetsplats är du högintressant

direkt efter skolan. Då har du
kunskaper om färg och måleri
men också om olika material och
väggbeklädnader.

Byggnadsplåtslagare
Gillar du att forma och skapa?
Byggnadsplåtslagaren tillverkar
och monterar plåtdetaljer för
olika ändamål, till exempel
takhuvar, fönsterbleck, plåtar
för tätning, rännor och stuprör.
Ventilationsplåtslagaren
tillverkar och monterar delar till
ventilationssystem.

Fordons- och transportprogrammet
Vill du jobba med bilar, lastbilar, maskiner eller som yrkesförare; börja här!

Kunskaper för en ny tid
Under det första läsåret på Fordonsoch transportprogrammet läser
du grundläggande fordonsteknik.

Till det andra året väljer du
inriktning och får bland annat lära
dig att reparera fordon i skolans
välutrustade fordonshallar. En
del av inriktningarna genomför du
som lärling ute på en arbetsplats.
Självklart får du också lära dig
den nyaste tekniken, som att
arbeta med elbilar, och de senaste
miljökraven. Det gör dig extra
intressant när du kommer ut i
yrkeslivet. Eftersom utbildningen
ger dig gymnasieutbildning har du
också möjlighet att komplettera
med kurser som ger dig möjlighet
att studera vidare på högskola.

Transport – Yrkesförare
Under det första året läser alla
grundläggande fordonsteknik, vi
gör studiebesök och provar på olika
yrken i branschen. Till andra året
väljer du inriktning Transport. Du
får då möjlighet att ta B-, C- och CE
körkort samt YKB vilket idag krävs
för att arbeta som yrkesförare. Du
lär dig även att köra truck, att lasta
och lossa olika typer av gods samt
får en kranutbildning 18 ton/meter.

• 16634 • www.jssverige.se

Fordons- och transportprogrammet
vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla
leder till en yrkesexamen som gör
dig attraktiv på arbetsmarknaden.
Efter genomförd utbildning
och praktik på en arbetsplats
– minst femton veckor – har
du en lång rad yrken att välja
mellan: personbilsmekaniker,
bilskadereparatör,
lastbilsmekaniker, yrkesförare,
lackerare, maskinmekaniker.

Kom och jobba
med oss!

Se lediga tjänster och
connecta med oss på
jobb.upplandsmotor.se

Gymnasial
lärlingsutbildning
Vill du ha ett alternativ till skolförlagt
lärande är lärlingsutbildningen vid Uppsala
yrkesgymnasium Ekeby en bra idé.
Lärlingsutbildningen innebär att minst 50 % av utbildningen är
arbetsplatsförlagd; du får lära dig ditt yrke av och tillsammans
med utbildade handledare. Och på en noga utvald arbetsplats.

Vad vill du arbeta med?
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby erbjuder en lång rad
lärlingsutbildningar. Du kan gå din lärlingsutbildning inom
Hotell och turism, Fordon och transport, Barn och fritid, Handel
och administration, Bygg och anläggning, Restaurang och
livsmedel, VVS och fastighet eller Hantverk. När det gäller
lärlingsutbildningarna kan vissa inriktningar förändras och andra
tillkomma, mycket beroende på önskemål från elever som söker
lärlingsutbildning. Även om just ditt drömyrke inte finns med det
här läsåret kan du alltid komma med förslag och önskemål på
lärlingsutbildningar.

Efter lärlingsutbildningen
När du fullgjort lärlingsutbildningen har du både uppdaterade
kunskaper och praktisk erfarenhet. Du vet hur en arbetsplats
fungerar och vad som krävs av dig för att gå vidare inom yrket.
Det gör dig intressant på arbetsmarknaden och leder i de flesta
fall till ett arbete direkt. Möjligheterna är oändliga och om du har
godkända avgångsbetyg kan du välja en utbildning som leder till
ett jobb direkt efter skolan – eller till vidare högskolestudier.

Du får lära dig ditt yrke
av och tillsammans med
utbildade handledare.

Är det här du?

Du vill jobba med branschledande
innovationer och avancerad teknik

Du vill ha ett flexibelt, roligt och
utmanande jobb

Du är serviceinriktad och gillar att
lösa problem och lyckas som ett
lag med dina kollegor

Du vill lära dig nya saker, utvecklas
och göra karriär

Du vill arbeta med ett av världens
starkaste varumärken

Du vill ha ett tryggt jobb hos en
schysst arbetsgivare

Wist Last & Buss AB
Bolandsgatan 8, Uppsala
Tel. +46 (0) 18-68 51 00
www.wistlastbuss.se
Authorized dealer for Volvo Trucks

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Ekeby sätter måltiden i centrum.
Det passar dig som vill arbeta som bagare eller konditor, kock eller servitör.
På Ekeby får du lärare som har både
behörighet och branschkoppling
– flera har exempelvis mästarbrev
som konditorer. Det ger både
uppdaterade kunskaper och
värdefulla kontakter för ditt
kommande yrkesliv.

bakar eller skapar desserter i
ett konditori, serverar betalande
lunch- eller middagsgäster,
rekommenderar dryck och lär dig
service från grunden. I programmet
ingår minst femton veckors praktik,
som kan förläggas utomlands.

Plugga i verkligheten

Närproducerat och
miljöekonomiskt

Den praktiska delen av din
utbildning sker i ett av skolans
metodkök, i bageri eller konditori.
I Restaurang Ekeby lagar du mat
i ett fullutrustat restaurangkök,

Miljö och hållbarhet är viktiga
delar i skolans filosofi. När
det gäller restaurang- och

GK Rör AB | Tel: 018-20 21 00 | www.gk.se

livsmedelsprogrammet ligger fokus
på goda, närproducerade råvaror
och på att behandla dem på bästa
sätt. Du får därför också lära dig att
hushålla med naturens resurser och
att se hushållsekonomi även i ett
miljöperspektiv. Av den anledningen
finns Butik Ekeby där det du är
med och lagar eller bakar men som
inte serveras i restaurangen är till
försäljning, både till skolans elever
och till kunder ut

Hotell- och
turismprogrammet
Vill du jobba med service, upplevelser
och personliga möten – här hemma eller
utomlands?
På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby får du en yrkesexamen som
innebär teoretiska studier, resor, studiebesök och praktiska
kunskaper för ditt framtida yrkesliv. Du kan också välja till ämnen
som ger dig behörighet till högskolestudier.

Vägen vidare
Efter Hotell- och turismprogrammet har du en solid grund att
stå på om du vill arbeta inom hotellvärlden, exempelvis som
receptionist, med konferenser eller mässor, turistinformation,
guidning eller andra utåtriktade yrken. Du får också kunskaper i
hur man planerar och organiserar resor och upplevelser, bokning
och försäljning, marknadsföring och kommunikation. Programmet
ger dig en bred och innehållsrik utbildning och gör dig därför både
rustad för ditt yrkesliv och attraktiv för många arbetsgivare inom
hotellbranschen och turistnäringen.

Praktik hemma eller ute i världen
I Hotell- och turismprogrammet ingår femton veckors praktik på
en arbetsplats, APL. När du pluggar på Uppsala yrkesgymnasium
Ekeby har du möjlighet att välja om du vill praktisera på företag
i Sverige eller söka praktik utomlands på någon av skolans
samarbetspartners, i bland annat Thailand och Spanien.

FUNDERAR DU PÅ FORDON
OCH TRANSPORT?

Vi på Bavaria söker alltid utbildade fordonstekniker.

Bavaria

www.bavariabil.se

Ett gymnasium. Två skolor.
Oändliga möjligheter.
Uppsala yrkesgymnasium
Hur tänker du dig din framtid efter grundskolan? Som du vet är
möjligheterna oändliga och om du har godkända avgångsbetyg kan du
välja en utbildning som leder till ett jobb direkt efter skolan – eller till
vidare högskolestudier.
På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby finns många yrkesförberedande gymnasieprogram, både
skolförlagda utbildningar och ett stort antal lärlingsutbildningar.
Ekebys fantastiska bruksmiljö strax utanför Uppsala, behöriga och yrkeskunniga lärare och gott
kamratskap får du på köpet när du pluggar här – och med stor säkerhet ett jobb direkt efter avslutad
skolgång. Vi har också bibliotek, idrottshall, elevrestaurang. Som kommunal skola har vi tillgång till
skolsköterska, kurator, studievägledare, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagoger. Det skapar
trygghet och innebär att det alltid finns professionell hjälp att få när du behöver det.

Ekebys fantastiska
bruksmiljö strax
utanför Uppsala,
behöriga och
yrkeskunniga
lärare och gott
kamratskap får du
på köpet när du
pluggar här.

GoZee-appen gör
broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv
in ”GoZee” i sökfältet och ladda ner
appen till din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på
sidorna med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Vi söker torrsugsoperatörer, slambilsoperatörer, spolbilsoperatörer, container& kranbilschaufförer med C-körkort!
Vi erbjuder ett yrke med varierande uppgifter och dagliga
utmaningar med problemlösning och kundkontakt.
Ring oss på 0771-103 500 eller besök www.relita.se/jobb
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