
 

 

 

 

Är du en kreativ person som tycker om problemlösning och ser 
möjligheter med ny teknik? Gillar du att arbeta i projekt? 

Då är detta utbildningen för dig! 

Intressant utbildning även för dig som vill vidareutbilda dig 
och/eller har erfarenhet inom branschen. 

Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete. Den bedrivs mestadels på distans, 
men med några sammankomster på plats i Olofström. 

Du får kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta med att förbättra och utveckla 
produktionsprocesser och för att kunna skapa en hållbar utveckling för industrin. 

  
Efter utbildningen 

- Arbeta som t ex Produktionstekniker, Produktionsberedare, Projektledare, 
Produktionsplanerare, Kvalitets- och Miljötekniker  

Utbildningen kommer att präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där de 
studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själva söka lösningen, genomförs 
omväxlande i grupp och enskilt. 
Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att 
genomföras på engelska. Produktionsindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men 
även små, företag är engelska idag koncernspråk.  

Behörighet 

Särskilda behörighetskrav för utbildningen (utöver grundläggande behörighet): 

✓ Matematik 2, Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1 
Eller 
✓ Dokumenterad arbetslivserfarenhet från industriell produktion minst 6 månader heltid förutsatt att 

kunskaper finns i Matematik 2a, 2b, 2c eller motsvarande äldre gymnasiekurser 
Eller 
✓ Motsvarande kunskaper 

 

 

 

 

 

 

  

 

Studieform: Distans med några fysiska träffar (förlagda torsdag-lördag) 

Studieort: Olofström 

Utbildningslängd 2 år deltid, 220 Yh-poäng 
Antal platser på utbildningen: 20 
Utbildningsstart 30 augusti 2021 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN 

Sista ansökningsdag 15 maj 2021 

Mer information om hur du ansöker till utbildningen hittar du på vår hemsida 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
 

 

 

https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom
https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom


 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
Besöksadress: Vällaregatan 30, Olofström 

Postadress: Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kursens namn Antal Yh-poäng  
➢  Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet  

   
20 

➢  Kommunikation– och förändringsledning 20 

➢  Materialkunskap 20 

➢  Metodförbättringar, ständiga förbättringar 40 

➢  Produktionsteknik 50 

➢  Produktionsutveckling/digitalisering mot industri 4.0 
 

20 

➢  Projektmetodik 20 

➢  Ritningsförståelse och CAD-orientering 15 

➢  Examensarbete 15 

Kurser i utbildningen 

För mer information kontakta oss  

tom.olandersson@olofstrom.se 

yhs@olofstrom.se  

0454-937 50 / 072 179 02 01 
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