
PROVTEKNIKER MASKINUTVECKLING
200 YH-POÄNG DISTANS
Provningstekniker jobbar med framtidens produkter idag. Denna utbildning ger en bred 
förståelse för maskinteknik, el, hydraulik och hur maskiner och prototyper testas.

JOBBA MED 
FRAMTIDENS 
PRODUKTER 
IDAG!

NY UTBILDNING



UNIK UTBILDNING MED MYCKET 
PRAKTISKT LÄRANDE!
- FÅ EN BRED FÖRSTÅELSE HUR PROTOTYPER TESTAS

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

Ansök till en ny typ av utbildning inom ett relativt nischat område men som 

finns utbrett på många företag. Inga andra utbildningar fokuserar på 

prototypprovning av maskiner på teknikernivå. 

Utbildningen är på heltid och endast 2 terminer, varav 40% är förlagt ute på 

företag som LIA och examensjobb. 

Hur är det upplagt? 

Alla läser gemensamt teoriämnena på distans varvat med praktiska moment i 

form av fysiska träffar i Örnsköldsvik. Lektionerna är inspelade så att du kan ta 

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

Efter teoridelen går man ut på LIA i 12 veckor och sen avslutas utbildningen 

med ett examensarbete på 4 veckor. Utbildningen ger examen!

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad

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

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

KURSINNEHÅLL

Hydraulik  25 p
Elteknik & Styrsystem 30 p
Maskinteknik drivsystem 10 p
Mätteknik  20 p
Provningsmetodik  25 p
Tillämpad Mattematik 10 p
Examensarbete 20 p
LIA (lärande i arbete)  60 p

Antal poäng 
Kurslängd  
LIA (lärande i arbete) 
CSN berättigad 

 200 YH-poäng
2 terminer inkl. LIA         

3 månader
   Ja

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. 

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

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

EXEMPEL PÅ FÖRETAG SOM HAR 
PROVNING INOM MASKINTEKNIK

Volvo
Scania
Epiroc
Atlas Copco
Volvo Cars
Cargotec
HIAB
Sunfab
Rise
Toyota
ABB
SAAB
Bofors
FMV
AF-consult
Bombardier
Nibe
Väderstad
Stiga

Husqvarna
Parker
Rottne
Eco-log
BAE Systems Hägglunds
Bosch Rexorth
MacGregor
Nordhydraulic
Zepro
Valmet
Sundsbirsta
Komatsu
Indexator
Cranab
Rototilt
Engcon
Wipro
Och många fler.

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!




