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>> YH-UTBILDNINGAR BEVILJAS av Myndigheten för 

Yrkeshögskolan och för att ansökan ska gå igenom 

så krävs det att det finns ett motsvarande behov på 

arbetsmarknaden.

– Vi har ständigt en nära kontakt med företagen 

i branschen och vi har sett att det finns ett tydligt 

behov. Samverkan med näringslivet är en förut-

sättning för att kunna skapa konkurrenskraftiga 

utbildningar som skapar anställningsbara studen-

ter, säger Joakim.

Utbildningen sträcker sig över tre terminer (300 

YH-poäng) och vänder sig till personer som är in-

tresserade av att börja sin karriär på ett av företa-

gen, eller till de som redan jobbar i branschen men 

vill utvecklas i sin yrkesroll.

– Jag tror också att detta kan vara en bra utbild-

ning för någon som har gått en teknisk gym-

nasieutbildning. Att bygga på med en produk-

tionsteknisk YH-utbildning som ger insikt i såväl 

produktionsekonomi som projektledning kommer 

att ge en bra språngbräda ut i arbetslivet, tror 

Joakim.

UTBILDNINGEN ÄR UTFORMAD så att de som redan 

jobbar i branschen ska kunna kombinera arbete 

och studier på ett bra sätt.

– Studierna innehåller en stor del Lärande i ar-

bete, (LIA) och det finns inget som hindrar att man 

gör denna arbetsplatspraktik på sin egen arbets-

plats, förklarar Joakim. Utbildningen innebär att 

du utbildar dig till en specifik yrkesroll och att du 

ska kunna ta en lite mer avancerad roll i produk-

tionen. YH-utbildningar är mer specifika och mer 

”hands-on” än en teoretisk högskoleutbildning, 

fortsätter Joakim.

Utvecklingen går snabbt framåt i trä-, möbel- 

och inredningsbranschen och digitalisering och 

automation är idag en självklarhet.

– Vi har skapat en modern och framåtriktad 

utbildning som ligger i absoluta framkanten. 

Branschen förändras och det är viktigt att de som 

utbildar sig inom produktionsteknik har tillgång 

till den senaste tekniken och lär sig att förstå vilka 

möjligheter den skapar, avslutar Joakim Brobäck.

Det står nu klart att Träcentrum tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping får arrangera 
utbildningen Produktionsteknik – trä, möbler och inredning.
– Det finns ett stort behov av utveckling inom produktionsteknik i trä-, möbel- och inrednings-
branschen, och vi är därför mycket glada att vår ansökan beviljades, säger Joakim Brobäck, vd 
på Träcentrum.
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Den nya utbildningen som startar i höst är modern och framåtriktad.

Håkan Josephsson, Conny Enell, Pelle Gillberg och Mats 
Waldo är Träcentrums projektledare inom utbildning.

YH-utbildningar är 
mer ”hands-on” än 
teoretiska högskole-
utbildningar.
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UTBILDNINGEN PRODUKTIONSTEKNIK - TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING STARTAR VECKA 35 OCH ANSÖKAN ÄR ÖPPEN TILL OCH 
MED DEN 15 APRIL 2020. FÖR ATT KUNNA SÖKA BEHÖVER DU GODKÄNT BETYG I PRODUKTIONSKUNSKAP ELLER FINSNICKERI 
FRÅN GYMNASIET ALTERNATIVT DOKUMENTERAD ARBETSLIVSERFARENHET MOTSVARANDE PRODUKTIONSKUNSKAP ELLER 
FINSNICKERI PÅ GYMNASIENIVÅ. EFTER AVSLUTAD UTBILDNING FÅR DU EN YRKESHÖGSKOLEEXAMEN. FÖRUTOM PÅ TRÄCEN-
TRUM I NÄSSJÖ SÅ KOMMER UTBILDNINGEN ÄVEN ATT GES PÅ KOMPETENSCENTER I TIBRO.

YH PRODUKTIONSTEKNIK - TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING  |   ÄMNE 


