Yrkeshögskoleutbildning

VINDKRAFT
TEKNIKER
300 YH-poäng

Välkommen till
YH – Vindkraftteknikerutbildning i Strömsund
Ansök senast 17 maj! Utbildningsstart 24 augusti 2020.
Vi erbjuder en 1,5-årig yrkeshögskoleutbildning med
flexibla studier där vissa moment kan läsas från annan
ort. Utbildningen sker i samarbete med vindkraftbranschen och Uppsala universitet/Campus Gotland.
Studierna bedrivs på heltid och berättigar till CSN.
Behörighetskrav: Gymnasieexamen eller motsvarande.
B-körkort samt godkänd hälsoundersökning för mast- och
stolparbete.

Vill du jobba med
ett klimatsmart
yrke i en expansiv
bransch med
goda jobb- och
karriärmöjligheter?

Utbildningen till Vindkrafttekniker
Utbildningen ger kunskaper för olika arbetsuppgifter som förekommer i samband med drift-,
service- och underhållsarbete av vindkraftanläggningar.
Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga delar under hela utbildningen. Förutom övergripande
utbildning ingår även certifiering enligt GWO – Global Wind Organisation, i modulerna:
• ”Working At Heights”

• ”Manual Handling”

• ”First Aid”

• ”Fire Awareness”

I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser:
• Ellära för vindkrafttekniker

• Styr, mät- och reglerteknik

• Hydraulik och mekanik

• Drift- och underhållsteknik

• Teamarbete

• Vindkraft – från idé till driftsatt park,

• Elkraft för vindkrafttekniker

Vindkraftteknik, Vindkraftanläggningar,

• Administration-IT

Examensarbete

• Arbetsmiljö och säkerhet

• LIA-kurser (lärande i arbete)

Om LIA
Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA-kurser som bedrivs ute hos olika
branschföretag. Detta ger den studerande träning, praktisk erfarenhet och kunskap om olika
servicearbeten med drift och underhåll av vindkraftverk. LIA-kurser kan göras nationellt eller
internationellt.
Boende
Strömsunds hyresbostäder
Elevhem Sörgård
Strömsunds camping

Besök oss gärna
hjalmar.nu/vindkraft

0670-169 55
0670-167 69
0670-164 10

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Utbildningsledare Jenny Frank
0670-162 25, 072-217 41 72
jenny.frank@stromsund.se
LIA-koordinator Mona Sehlin
070-980 40 74
mona.sehlin@stromsund.se
Biträdande rektor Ralf Sjödin
0670-161 72
ralf.sjodin@stromsund.se

Hjalmar Strömerskolan, YH-vind
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