Projektledare elkraft
En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill skapa en ny karriär!

2-årig distansutbildning
Studietakt: 50 %
265 Yh-poäng

Utbildning på yrkeshögskolenivå
som öppnar nya vägar!
Behovet av projektledare inom energibranschen är stort. Många av dem som har den rollen idag är
montörer och tekniker som skaffat sig sin kompetens under arbetslivet. Efter att branschen länge
efterlyst en renodlad projektledarutbildning finns nu möjlighet att skaffa den efterfrågade kompetensen på Åsbro Kursgård.
Distansutbildningen till projektledare ger framför allt två yrkesmöjligheter:
• Projektledare elkraft inom energibranschen
• Elkraftkonsult inom anläggningsprojekt
Utbildningen är till stor del teoretisk och kommer bedrivas på distans, främst via en digital studieplattform. I utbildningen ingår även totalt 13 nätverksträffar på plats på Åsbro Kursgård. Dessa
kommer bland annat omfatta realistiska övningar på kursgårdens anläggning, längre LIA-perioder
(lärande i arbete) och ett examensarbete ingår också i utbildningen, men till största delen utgörs
den av självstudier.

Ta chansen till en ny karriär – sök nu!
Åsbro Kursgård erbjuder dig som arbetar som tekniker
eller distributionselektriker inom energibranschen en
projektledarutbildning på halvfart. Utbildningen skapar
stora möjligheter att arbeta med omväxlande och utmanade arbetsuppgifter inom områdena projektledning
och projektering. Den ger en kompetens som är eftertraktad bland energibranschens arbetsgivare.
I utbildningen ingår bland annat lagar och föreskrifter
inom energiområdet, arbetsledning och arbetsrätt,
men även undervisning om projekt som arbetsmetod
och energibranschens organisation och struktur. Undervisningen bedrivs av inhyrda lärare och föreläsare
från energibranschen som alla är uppdaterade på nya
arbetsmetoder och material.

Du som söker utbildningen ska:
•

•

•

Ha examen från gymnasiets elprogram, teknik-		
program, naturvetenskapliga program eller ha 		
motsvarande kunskaper
Vara godkänd i Matematik 1C (alternativt Matematik B) och Praktisk ellära (alternativt Ellära B), samt
trefas eller motsvarande kunskaper.
Ha minst 5 års yrkeserfarenhet som distributionselektriker eller tekniker inom energibranschen.

Många tekniska specifikationer och standarder inom
branschen är på engelska och vid större anläggningsprojekt deltar ofta personal från fler länder. Därför kommer en del av utbildningen att bedrivas på engelska.

Åsbro Kursgård – energibranschens
utbildningscenter

Här kan du bo under de delar av utbildningen som är
förlagd hit. Vi har en uppskattad lunchrestaurang, bra
och moderna föreläsningssalar, olika fritidsaktiviteter för
dig som bor kvar, samt framförallt en unik och komplett
övningsanläggning. Åsbro Kursgård är energibranschens
utbildningscenter och belägen i södra Närke, cirka tre
mil söder om Örebro.

Läs mer på www.asbro.se
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Anmälan!

Bra att veta!
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Vi har starka samarbetspartners vilket ökar chansen till jobb efter utbildningen!

Vill du ha mer information om utbildningen
är du välkommen att läsa mer på

www.asbro.se

