
Lernia Yrkeshögskola 
Yrkeshögskola är till för dig som vill utbilda dig inom en specifik yr-
kesroll. På Lernia är vi specialiserade på utbildningar inom IT, teknik, 
vård och omsorg samt pedagogik. Alla våra yrkeshögskoleutbild-
ningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet.



UTBILDNINGAR INOM ITB
Agil systemutvecklare i Java och Javascript

Det råder en brist på systemutvecklare och verksamheter som är 
inne i en digitaliseringsprocess föredrar utvecklare på plats istäl-
let för outsourcat. Pressen att komma ut med nya digitala tjänster 
snabbt gör att färre planerar att outsourca IT. Det går helt enkelt 
snabbare om man har sin IT insourcad som i sin tur gynnar ett agilt 
arbetssätt och devops. Webbutveckling är ett av de största områ-
dena inom mjukvaru- och systemutveckling och det finns ett stort 
behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående 
digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor. 
Att lära sig Java och JavaScript kommer ge dig stora yrkesförde-
lar. Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta 
viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat 
genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.    

Piteå 2 år heltid Start 30 augusti

Azure-administration för servertekniker

Söker du specialkunskaper om Microsofts plattform Azure?  Utbild-
ningen vänder sig först och främst till redan yrkesverksamma som 
behöver uppgradera sin kompetens. Därför har vi skapat ett flexibelt 
upplägg med både utbildning på plats i Stockholm och distansun-
dervisning. Du läser kurser om både Azures funktioner och arkitek-
tur samt säkerhet i molnet och avancerad administration. Micro-
softs plattform Azure har redan i dag en bred kundbas i Sverige och 
när Microsoft inom kort etablerar egna datacenter i Sverige finns 
det anledning att tro att kundbasen kommer att öka snabbt – liksom 
efterfrågan på kvalificerad kompetens inom området.   

KORTUTBILDNING

Cloud & IT-Infrastructure Engineer

Vill du bli riktigt bra på att hjälpa företag och organisationer att 
migrera över till molnet samtidigt som du förvaltar tjänsterna som 
ligger där? Då är vår utbildning till Cloud and IT Infrastructure Engi-
neer vad du söker!  Utbildningen syftar till att ge avancerad kunskap 
inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, 
bland annat genom att nästan hela sista terminen sker ute på en 
arbetsplats.

Stockholm 2 år heltid Start 30 augusti

Är du nyfiken på hur industriella IoT-system kan användas som en 
del av livsmedelssäker och hållbar produktion? Då är Systemut-
vecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmed-
elsproduktion något för dig! Praktiskt taget all primärproduktion och 
förädling av livsmedel är idag digitaliserade i någon utsträckning 
och det finns elektronisk data precis överallt. Även industriell IoT får 
en allt större och viktigare roll inom livsmedel. Att kunna analysera 
och hantera elektronisk information för styrning och övervakning 
av automatiserade produktionssystem kommer att vara helt avgö-
rande. Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta 
viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat 
genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Kalmar 2 år heltid Start 30 augusti

Systemutvecklare inriktning automation för 
smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion   

Stockholm/Malmö 10 veckor Start 30 augusti

UTBILDNINGAR INOM EKONOMI OCH ADMINISTRATIONk

Hälso- och sjukvårdsadministratör

Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla 
hälso- och sjukvårdsbranschen? Att plugga vår YH-utbildning till 
hälso- och sjukvårds administratör passar dig som gillar att samar-
beta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser utbild-
ningen på plats i Malmö – men en stor del av utbildningen är förlagd 
till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare 
på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk 
terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassi-
ficering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommuni-
cera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och 
utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen 
styrs. Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.   

Malmö 2 år heltid Start 30 augusti

Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumen-
tation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och 
delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk sekreterare 
passa dig. Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förvän-
tas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som 
utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna 
till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadmi-
nistratörer. Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar 
i Östersund respektive Luleå.

2 år heltid Start 23 augustiDistans Östersund/Luleå



UTBILDNINGAR INOM TEKNIKi

Elkraftsingenjör

En utbildning till elkraftsingenjör öppnar många dörrar till arbets-
marknaden. Som elkraftsingenjör jobbar du med planering och 
styrning av processer och projekt i landets elnät och elkraftsan-
läggningar hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad 
du är intresserad av. Utbildningen till elkraftsingenjör är på heltid 
och består av både föreläsningar, laborationer, gruppövningar och 
praktikinslag. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbets-
plats i form av LIA (lärande i arbete, praktik). För att innehållet och 
kvalitén i utbildningen alltid ska vara på topp ses den hela tiden över 
av samarbetspartners och nyckelpersoner i branschen. Du läser vår 
utbildning till elkraftsingenjör på plats i våra lokaler i Linköping. 

Certifierad CNC-tekniker

Har du industriteknisk bakgrund och söker nästa steg i karriären? 
Kvalificerad personal som process- och CNC-operatörer är hett 
eftertraktade och det saknas folk med rätt kompetens i branschen 
både nu och på fem års sikt. Du kommer få möjlighet att ta CNC 
Teknik 2017 Blått certifikat, som är ett branscherkänt certifikat och 
utfärdas av Skärteknikcentrum. Utbildningen till CNC-tekniker har 
en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av 
utbildningen sker ute på en arbetsplats. Utbildningen kräver att du 
är på plats fysiskt i Ronneby ca 2 gånger per termin.

Distans Ronneby 1,5 år heltid Start 30 augusti

Är du nyfiken på hur industriella IoT-system kan användas som en 
del av livsmedelssäker och hållbar produktion? Då är Systemut-
vecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmed-
elsproduktion något för dig! Praktiskt taget all primärproduktion och 
förädling av livsmedel är idag digitaliserade i någon utsträckning 
och det finns elektronisk data precis överallt. Att kunna analysera 
och hantera elektronisk information för styrning och övervakning 
av automatiserade produktionssystem kommer att vara helt avgö-
rande. Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta 
viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat 
genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Kalmar 2 år heltid Start 30 augusti

Systemutvecklare inriktning automation för 
smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion   

Linköping 2 år heltid Start 23 augusti

Har du ett stort intresse av teknik och vill ha ett varierande yrke? 
Som automationstekniker arbetar du många olika tekniska och 
praktiska uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra 
igång automatiserade anläggningar men även att programmera 
datorstyrda anläggningar. Bristen på utbildad personal är så omfat-
tande att många företag hämmas i sin utveckling och genom det 
förlorar tänkbara affärer och uppdrag. Det finns en stark efterfrå-
gan och brist på bland annat automations- och underhållstekniker. 
Utbildningen bygger på vissa förkunskaper inom framförallt teknik. 
Gymnasieprogram som exempelvis industri-, teknik och/eller elpro-
grammet ger därför en bra grund för utbildningen. Även du som har 
gått Naturprogrammet har en lämplig bakgrund.

Distans Västerås 2 år heltid Start 30 augusti

Automationstekniker inriktning drift och 
underhåll av digitala produktionssystem   

Internationell vindkraftstekniker

Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? 
Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och 
systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter pla-
nering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera 
vindkraftsparker eller inom annan energiproduktion.

Sundsvall/Piteå 2 år heltid Start 23 augusti

Reläskyddsspecialist

Gillar du elteknik och vill utveckla din kompetens inom ett av bran-
schens viktigaste kunskapsområden? Det svenska elnätet håller på 
att förnyas och just reläskyddsspecialister är en av de viktigaste 
rollerna i det arbetet. Utbildningen passar dig som läst el- och ener-
giprogrammet på gymnasiet eller motsvarande, och vill komma rakt 
in i elkraftsbranschen. Utbildningen sker på distans med träffar 
i Göteborg och Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med 
praktiska färdigheter.

Distans Göteborg 2 år heltid Start 23 augusti

Ventilationsingenjör

Är du intresserad av att förbättra inomhusmiljö och söker ett yrke 
där du får lösa problem? Som ventilationsingenjör jobbar du med 
energioptimering av ventilations- och kylanläggningar samt energi-
kalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fast-
ighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik. Utbildningen 
har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under två LIA-perioder (praktik) 
omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag.

Distans Kalmar/Borlänge/Piteå 2 år heltid

Start 30 augusti

som gått yrkeshögskolan 
hittar sitt drömjobb
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För vem passar yrkeshögskola?

ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform 

för dig som vill utbilda dig direkt mot en specifik yrkesroll.

Kostnadsfria och berättigar till 
studiemedel via CSN

Baserade på praktik,
Lärande i arbete (LIA)

Skräddarsydda i nära 
samarbete med arbetslivet

W U e



UTBILDNINGAR INOM VÅRD OCH OMSORGs

Specialistundersköterska inom psykiatri

Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfaren-
het som har intresse av psykiatrisk omvårdnad? Vill du jobba med 
personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba utbildning till 
specialistundersköterska inom psykiatri! Antalet besök inom barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat kraf-
tigt de senaste åren. Det finns ett stort behov av spetskompetens 
inom många verksamhetsområden som ingår i eller tangerar det 
psykiatriska verksamhetsfältet. Den här utbildningen syftar till att 
ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig 
koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen 
sker ute på en arbetsplats. Utbildningen pågår under 1 år och går 
på distans, med två obligatoriska, fysiska träffar i Skellefteå.  Gene-
rellt bedrivs utbildningen på svenska men det förekommer engelsk 
kurslitteratur.

Distans Skellefteå 1 år heltid Start 30 augusti

Ambulanssjukvårdare

Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig? Som 
ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och 
har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik 
och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinal-
personal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varie-
rande och ingen dag är den andra lik. Som ambulanssjukvårdare är 
man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats 
av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära sam-
arbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra 
under många timmar. Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad 
undersköterska med 1 års arbetslivserfarenhet heltid inom vården. 
Utbildningen i Malmö är platsbunden och i Luleå sker utbildningen 
på halvdistans. Denna utbildningen har särskilda krav på körkort, läs 
mer på vår hemsida. 

1 år heltid Start 30 augustiDistans Luleå/Malmö

UTBILDNINGAR INOM PEDAGOGIKc

Är du intresserad av ett arbete där du samarbetar med och stöttar 
lärare i deras vardag? Vill du vara en del av elevernas framtid i 
skolan? Tycker du om att arbeta med svenska språket, administra-
tion och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till 
Lärarassistent med specialisering inom integration något för dig! 
För att trivas i rollen som lärarassistent med specialisering inom 
integration bör du tycka om att arbeta med svenska språket. Stora 
delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur 
du sedan kan stötta andraspråksinlärare mot en funktionell behärs-
kning av språket. Att arbeta med människor i behov av stöd är något 
du trivs med och vill göra. Du tycker också att administration och 
administrativa sysslor är roligt. Utbildningen sker på distans och du 
deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består 
av schemalagda webbinarier cirka 2-3 gånger i veckan och däre-
mellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i 
grupp. Det är 6 obligatoriska träffar i Stockholm, Malmö och Piteå, 
beroende på vilken ort du valt, under hela utbildningen.

Socialpedagog

Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och 
sjukdomar? Att arbeta som socialpedagog är spännande och sam-
hällsviktigt. Det är goda möjligheter till arbete som socialpedagog, 
både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter 
och socialpedagoger. Det finns ett behov av att rekrytera social-
pedagoger över hela Sverige. Utbildningen till socialpedagog läser 
du på svenska, dock kan en del kurslitteratur, artiklar och forskning 
vara på engelska. Nästan alla kurser i yrkesutbildningen till social-
pedagog läser du på distans.

2 år heltid Start 30 augustiPiteå

Lärarassistent, specialisering inom integration

Distans Stockholm/Malmö/Piteå

1,5 år heltid Start 30 augusti

Besök Lernia.se eller ring 

oss på 0771-650650

Har du frågor?

UTBILDNING
1 ÅR



UTBILDNINGAR INDUSTRI OCH TILLVERKNINGi
Internationell svetsspecialist

Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kun-
skaper inom svetsteknologi? Svetsare listas som ett yrke där kon-
kurrensen är fortsatt mycket liten. Tillverkningsindustrin beräknas 
ha en fortsatt stor brist på arbetskraft även på längre sikt. Efter 
godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands. 
Utbildningen är på distans, med obligatoriska platsträffar. Huvudort 
är Trollhättan men vi erbjuder även Ronneby som satellitort. Utbild-
ningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kom-
petens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare har 
förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlig-
het att utföra oförstörande provning på nivå 1. Denna utbildning är 
till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna. 

Mejeritekniker

Gillar du att jobba med modern teknik i kombination med mejeripro-
duktion? Efter examen har du stora möjligheter till jobb. Som meje-
ritekniker jobbar du med det bästa av två världar – avancerad teknik, 
mjölk och mejeri i alla former. Det finns många olika arbetsuppgif-
ter och möjligheter på ett mejeri. I yrket kan du komma att jobba 
med allt från tillverkning av produkter till analys av produkter. För 
att trivas som mejeritekniker är det en fördel att vara intresserad 
av modern teknik, vara noggrann och ha ganska lätt för att räkna. 

Götene/Odense 1,5 år heltid Start 23 augustiTrollhättan 1 år heltid Start 30 augusti

Läs mer om utbildningarna, behörigheter och ansökan på lernia.se/yh

Lösningar som leder till jobb
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers 

kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin 
i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 13 000 

personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, 
utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. 

Läs mer på lernia.se

www.lernia.se   

0771 - 650 650  yh@lernia.se 

Certifierad produktionstekniker

Som produktionstekniker jobbar du med att styra och förbättra pro-
cesser. Genom att vara delaktig i produktionen kommer du kunna se 
utmaningar och hitta nya och effektiva lösningar på problem. Det 
kan till exempel handla om att effektivisera maskiner, processer eller 
ta fram nya och bättre arbetssätt för personalen. Efter utbildningen 
blir du certifierad och kan bland annat jobba som produktionstek-
niker, produktionsplanerare och processtekniker. Utbildningen sker 
på distans med obligatoriska träffar i Trollhättan och Västervik.

Distans Trollhättan/Västervik 1 år heltid

Start 9 augusti eller 11 augusti

UTBILDNINGAR INOM
HANDEL OCH SERVICEw

Apotekstekniker

Har du intresse för livsstilsfrågor och vill arbeta som säljare inom 
egenvård och hälsa? Då borde du plugga vår utbildning till apoteks-
tekniker! Att jobba som apotekstekniker innebär att du har ett både 
utåtriktat och omväxlande arbete. Som apotekstekniker jobbar du 
huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försälj-
ning och varuhantering. I den här YH-utbildningen till apotekstek-
niker kommer du lära dig grunden i allt det. En fjärdedel av utbild-
ningen till apotekstekniker är arbetsplatsförlagd.

Distans Linköping/Sundsvall 1,5 år heltid

Start 30 aug (Sundsvall) eller 15 nov (Linköping)

UTBILDNING
1 ÅR

UTBILDNING
1 ÅR


