
HYDRAULTEKNIKER
150 YH-POÄNG DISTANS
En hydraultekniker arbetar med att utveckla, montera, sälja 
och underhålla maskiner både i fält och inom industrin. 
Omväxlande utmaningar för dig som pallar trycket.
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LÄS  
HYDRAULIK 
DÄR DU ÄR!



FLEXIBEL  
HYDRAULIKUTBILDNING 
- LÄS DÄR DU ÄR OCH CERTIFIERA DIG

Styr över din egen tid och studera kostnadsfritt hos oss på distans! 

Ansökan till vår efterfrågade distansutbildning med fyra inriktningar. 

Utbildningen är på heltid och endast 1,5 termin. Du kan jobba samtidigt om du 

har god studieteknik eller erfarenhet av hydraulik.

Hur är det upplagt? 

Alla läser ett gemensamt basblock och sedan har du möjlighet att läsa den 

inriktning som intresserar dig. Utbildningen har tre fysiska träffar i Örnsköldsvik 

och då ligger fokus på praktiska moment. Lektionerna är inspelade så att du 

kan ta del av föreläsningarna när du vill. Lärarna finns tillgängliga för stöd och 

hjälp. Tentamen görs på din hemort. Utbildningen ger dig teorin för certifiering.  

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad. 

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

ANSÖK SÅ HÄR!

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

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!

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

BASBLOCK 17 VECKOR        

Hydraulik Grund 

Hydraulik Fördjupning Montageteknik 

Säkerhet i hydraulik Renhetsteknik

Matematik

VALBARA BLOCK 11 VECKOR

(VÄLJ EN INRIKTNING)

1. Hydraultekniker Underhåll 

Hydraulik Underhåll

LIA (lärande i arbete)

2. Hydraultekniker Underhåll Specialist 

Hydraulik Underhåll

Systemkunskap & felsökning i Hydraulik 

Modernt Underhållsteknik 

Hydraulvätska & Smörjmedel 

Projektarbete 

3. Hydraultekniker Utveckling 

Systemkonstruktion i Hydraulik 

LIA (lärande i arbete)

4. Hydraultekniker Utveckling Specialist 

Systemkonstruktion i Hydraulik 

Ljudproblematik i Hydraulik

Översikt Energieffektivitet i Hydraulik 

Maskinsäkerhet i Hydraulik

Frekvensomriktare i Hydraulik 

Projektarbete

Särskild behörighet
Godkända betyg från Naturvetenskapliga program-
met, El- och energiprogrammet, Industriprogrammet, 
Fordonsprogrammet, VVS-programmet och Teknikpro-
grammet. Elever från övriga program kan komplettera 
sin utbildning med Fysik 1a eller ha minst 1 års yrkeser-
farenhet inom teknik, el, fordon eller industri.

Saknar du behörighet?
Vi kan anta sökande på andra grunder än de ovan,  
kontakta oss. Vi gör alltid en individuell bedömning!

Urval
16 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån 
gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Vid behov intervjuas 
alla sökande.




