
HYDRAULSYSTEMTEKNIKER
315 YH-POÄNG I ÖRNSKÖLDSVIK
Behovet av Hydraulsystemtekniker är stort. Jobba med allt
från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom 
tillverkningsindustrin, i Sverige såväl som utomlands.

VAD GÖR  
DU I HÖST?



EN UTBILDNING 
SOM SKAPAR 
YRKESMÖJLIGHETER
Sök till hydraulsystemtekniker och ta steget in 
i ett spännande framtidsyrke!

Hydraulik är en kraftfull och lättreglerad teknik för att skapa rörelser med hjälp 

av vätskor. Inom alla industrier sker en ständig ombyggnad och modernisering 

av hydrauliksystem i en allt högre takt. Behovet av utbildade Hydraulsystem-

tekniker är därför stort, 9 av 10 av våra elever får jobb direkt efter utbildningen, 

såväl i Sverige som utomlands.

Arbetet är både praktiskt och teoretiskt och man arbetar med både verktyg 

och datorer. Hydraulik är också sammankopplat med mekaniska och elektriska 

system vilket kräver kunnande om helheten när de ska utvecklas, monteras, 

säljas eller underhållas. Industrin inför allt fler elektronikstyrda och datorise-

rade hydraulsystem. Hydraulsystemteknikern sköter dessa mer avancerade 

arbetsuppgifter. Arbetet är ofta socialt då hydrauliken påverkar många och det 

finns stora karriärsmöjligheter. Denna utbildning är den enda i  Sverige som på 

djup nivå ger utbildning i hela systemet och leder till certifiering enligt Cetop. 

Läs mer om Yh-utbildningen på www.ith.se

Vilka yrken leder
utbildningen till?
• Hydraultekniker
• Installationstekniker
• Underhållstekniker
• Styrsystemtekniker
• Utvecklingstekniker

”ITH är en fantastisk skola som erbjuder

utbildningar där du blir väldigt eftertraktad på

arbetsmarknaden och ger en bred kompetens”

säger Antonia Elfstrand, examinerad hydraul- 

systemtekniker som direkt efter examen fick jobb 

på Försvarsmakten i Skövde men idag arbetar på 

Oilmek AB som servicetekniker.

Finns det jobb efter utbildningen?

Redan nu finns det en stor brist på

hydraultekniker. Intresset från företag 

är stort efter de som tidigare gått ut-

bildningen och behovet förväntas öka 

på grund av stora pensionsavgångar.

För mer information om utbildningen besök gärna www.ith.se,  
ring oss på 0660-798 50 eller mejla ith@ith.se

KURSINNEHÅLL

Vi välkomnar alla att ansöka oavsett bakgrund, 
vi gör alltid en individuell bedömning. 20% av de 
antagna behöver inte uppfylla kraven nedan.

Kraven för särskild behörighet är godkända betyg från  
Naturvetenskapliga programmet, El- och energiprogram-
met, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, VVS-fast-
ighetsprogrammet eller Teknikprogrammet. Elever från 
övriga program kan komplettera sin utbildning med Fysik 
1a eller ha yrkeserfarenhet inom teknik, el, fordon eller 
industri. 

Hydraulik

Montageteknik

Systemförståelse & felsökning 

Maskinsäkerhet i hydraulik

Mobil, Industri och offshorehydraulik 

Modern underhållsteknik

Elteknik för hydraulik

Styr- och reglerteknik för hydraulik 

Mekanik i hydraulik

Matematik i hydraulik 

Examensarbete

LIA (Lärande i arbete)

Antal poäng

Kurslängd

LIA (Lärande i arbete)

CSN berättigad

Bostadsgaranti

315Yh-poäng

3 terminer inkl. LIA  

6 månader

Ja

Ja

70 p

15 p

10 p

  5 p

10 p

5 p

15 p

15 p

20 p

15 p

30 p

105 p

Antonia Elfstrand

ANSÖK SÅ HÄR!
På www.ith.se finns ditt 
ansökningsformulär. Fyll i 
och skicka till angiven adress.

För att skicka in en komplett 

ansökan ska du bifoga betyg 

och andra meriter som relaterade 

anställningar och utbildningar. 

Behöver du komplettera dina uppgifter 

med ex slutbetyg, skicka in dessa så 

fort som möjligt.

Ansök nu!




