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NYHET:

Yrkeshögskoleutbildning
till Underhållsingenjör
Idhammar avser, i samarbete med Lernia, starta en Underhållsingenjörsutbildning med start HT 2023.
Utbildningen kommer att vara en YH-utbildning.

Vad är en YH-utbildning:
•
•

•

Nivå på kunskap är mellan gymnasienivå och
högskolenivå
Utbildningen är öppen för ansökan i hela Sverige.
Dock måste vissa behörighetskrav uppfyllas för att
bli antagen, som exempelvis relevant gymnasieutbildning och yrkeslivserfarenhet. Vid fler sökande
än platser görs ett urval.
Utbildningen finansieras av statliga medel vilket innebär att utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad för den studerande.

Läs mer här: Yrkeshögskoleutbildning

Målgrupp
Yrkesverksamma tekniker med ett par års erfarenhet.

Upplägg
Utbildningen ges på distans, på halvfart och pågår
i två år. Upplägget är flexibelt och deltagarna kan
studera på en tid som passar dem. En del material,
övningar och läshänvisningar kommer således vara
förinspelat. En lärare handleder deltagarna framåt
genom seminarium, diskussioner och regelbundna avstämningar. Det flexibla upplägget, samt att
utbildningen är på halvtid, ger goda möjligheter att
kombinera arbete med studier.

Intresseanmälan

Innehåll

Utbildningen är en möjlighet för ert företag att vidareutbilda er personal till UH-ingenjörer. Den ger även
möjligheter att rekrytera ny personal som genomgått
utbildningen och tagit examen VT 2025.
Låter detta intressant, anmäl ert intresse senast den
6 maj 2022: Intresseanmälan

Innehållet tas fram utifrån EFNMS nya kvalifikationer för underhållsingenjörer. Utbildningen skapar
goda förutsättningar för dem som efter genomförd
utbildning vill certifiera sig via Svenskt Underhåll
och erhålla titeln certifierad underhållsingenjör, ett
certifikat som är giltigt i större delarna av EU.

Huvudområden
•

•

•

Maintenance execution
- bland annat fel och felutvecklingsteori, planering
och schemaläggning, ständiga förbättringar, underhållsteori
Health, Safety & Environment in maintenance
- bland annat riskbedömning, lagar och bestämmelser
Maintenance basic knowledge
- bland annat terminologi enligt SS EN 13306, underhållsstandards, teknisk engelska

•

•

Maintenance support
– bland annat dokumentation, förråds och
reservdelshantering, upphandlingar, riskbaserat underhåll
Maintenance Engineering Techniques
– bland annat mekanik, elektronik, automation,
materiallära, design och modifikation

