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ELKRAFTSINGENJÖR

veckor L IA
(Lärande i Arbete)

Utbildningen är

2 ÅR

Är du lösningsfokuserad och projektorienterad? Brinner du för miljön och hållbar energi? Då kan utbildningen till
elkraftsingenjör vara något för dig. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället.
Svenska kraftnät står inför en lång period av investeringar, där elnätet behöver förstärkas och förnyas för att möta
dagens behov. Rollen ger dig en viktig del i det arbetet, ett arbete som kommer pågå under en längre tid framöver.
Detta gör att branschen har stort behov av din kompetens, nu och i framtiden.
Utbildningen passar dig som vill arbeta i teknikens framkant med optimering och effektivisering och därmed bidra till
en hållbar utveckling. I rollen kommer du verka i den dynamiska miljö som uppstår när den beprövade tekniken möter
den nya, som till exempel sol-, vind-, och vågkraft, där det behövs gedigen teknisk kompetens. Du kommer att arbeta
med underhåll, uppbyggnad, uppgradering och driftsättning av elkraftsanläggningar, men även med planering och
organisering av arbetsplatsen, vilket innebär att säkerställa säkerhet och god arbetsmiljö enligt gällande lagar och regler.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Gymnasieexamen, eller motsvarande.

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT
Följande gymnasiekurser med minst betyget E/G/3:
•

Matematik 2 / Matematik B

REELL KOMPETENS
Saknar du någon av ovanstående behörigheter kan du söka via

DU KAN ARBETA SOM
•

ELKRAFTSINGENJÖR

•

DRIFTINGENJÖR

•

PROJEKTINGENJÖR

•

UNDERHÅLLSINGENJÖR

•

ELKRAFTSTEKNIKER

•

DRIFTTEKNIKER

reell kompetens. Du kan styrka din reella kompetens med
exempelvis arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.
Dessa skickas in digitalt i samband med din ansökan.

URVAL
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.
I den ingår skriftligt prov i matematik, svenska samt en muntlig intervju.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Utbildningsformen är
behovsstyrd och bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från branschen. 9 av 10
studerande har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen. Du varvar teori med praktik och en
tredjedel av utbildningen sker i verklig miljö på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Under
LIA-perioden får du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska förmågor, samt att
du ges möjlighet att utveckla ett ovärderligt nätverk som ofta leder till arbete efter avslutad utbildning.
Som studerande på Västerås Yrkeshögskola utbildas och tränas du i såväl verktyg, metoder som
personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens får affärsmässiga förmågor
som hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.
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EFTER UTBILDNINGEN KAN DU
•

genomföra inspektioner och besiktningar av nätstationer, kabelskåp och luftledningar

•

genomföra ronder, tillsyn och avhjälpande underhåll

•

utföra konstruktionsarbete inom ramen för gällande regler inom arbetarskyddsområdet

•

genomföra nätkontroll med nätberäkningar/selektivplaner, kontrollutrustning samt övergripande planering av
underhåll, besiktningar, inspektioner och felavhjälpning

•

projektera och planera elnätsanläggningar

•

arbeta med drift, service och underhåll av elnätsanläggningar

•

arbeta med elritningar, elscheman och projektering av installationer för kraft och belysning

•

planera, leda och följa upp projekt

•

använda branschanpassade professionella program för datorstödd dokumentation

Mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag, hittar du på:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigande under hela studietiden: www.csn.se

