FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV HÖGTEKONOLOGISKA SYSTEM PÅ SPÅRFORDON
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(Lärande i Arbete)
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Är du en problemlösare som är tekniskt intresserad och tycker att spårfordon verkar spännande?
Då kan utbildningen till systemingenjör vara något för dig.
Spårfordon är högteknologiska. Datorer styr allt från motorer till kommunikationssystem. Branschen genomgår
idag en stark teknisk utveckling vilket har ökat efterfrågan på kompetent arbetskraft. Du kommer att få kunskap
om hur fordonen är uppbyggda och hur du hanterar dess elektronik, mekanik och automation. Rollen innebär
ett varierande arbete då du arbetar med både felsökning, underhåll, uppgradering och idriftsättning. Du
kommer många gånger att arbeta ensam med olika uppgifter i verksamheten. Detta ställer höga krav på
förmåga till självständig problemlösning. Branschen är stor och du kommer ha möjlighet att specialisera dig
inom många intressanta områden.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Gymnasieexamen, eller motsvarande.

BEHÖRIGHET I ÖVRIGT
Endast grundläggande behörighet krävs.

REELL KOMPETENS
Saknar du någon av ovanstående behörigheter kan du söka via
reell kompetens. Du kan styrka din reella kompetens med

DU KAN ARBETA SOM
• SYSTEMINGENJÖR SPÅRFORDON
• DEPÅTEKNIKER
• REPARATÖR
• SERVICE- OCH UNDERHÅLLSTEKNIKER
• TÅGTEKNIKER
• PROVARE

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 en muntlig intervju, skriftligt prov i svenska, matematik och engelska.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Skolformen 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
•

arbeta med förebyggande underhåll på spårfordon

•

läsa el-, elektroniska- och digitala elscheman

•

läsa mjukvaruscheman och beskrivningar

•

följa underhållsinstruktioner och tekniska dokument

•

inhämta information på svenska och engelska från manualer och instruktioner

•

arbeta i komplexa ledning- och nätverksystem

•

genomföra reperationer och nytillverkning av kablage

•

utföra momentdragning och förbindningsteknik

•

mäta mekanisk förslitning och materialutmattning

•

regler kring vistelse i spårområde och elsäkerhet

•

felsöka och analysera mätvärden i sammansatta system

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

