
PRODUKTIONSTEKNIK
TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING, 300 YH POÄNG

Vill du arbeta som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller  
produktionsledare inom tillverkande industrin? Vill du gå en utbildning där praktiska  
färdigheter varvas med teori? Då är vår YH utbildning perfekt för dig!

UTBILDNINGEN
Utbildningen passar dig som jobbar inom trä, möbel 

eller inredningsbranschen och vill höja din kompetens, 

eller dig som är intresserad av ett jobb inom branschen. 

Utbildningen är schemalagd 3 dagar/vecka på skola 

eller företag och 2 dagar/vecka är självstudier, vilket ger 

utrymme för flexibelt tänk med individuella möjligheter. 

25 % av utbildningens kurser är direkt kopplade mot 

företag genom praktik eller examensarbete. Kurser du 

kommer att läsa är: Yrkesrollen och produktionsteknisk 

introduktion, Träindustriell produktionsteknik 1-4,  

Produktionsekonomi, Projekt och ledarskap och  

Kalkylering och budgetering.

FAKTA
Programstart: v 35 2021

Utbildningsorter: Nässjö och Tibro

Ansökan öppen: 15/3 – 15/4

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt:

Särskilt förkunskapskrav: Lägst betyg E/3/G i Produk-

tionskunskap 100p från Teknik- /Industriprogrammet 

eller Finsnickeri 1, 200p från Hantverksprogrammet.

Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet från bran-

schen jämställs med det särskilda behörighetskravet

Examen: Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, 

möbler och inredning

N Ä R A 
S A M V E R K A N 
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HAR DU FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS:
Utbildningsledare:

Håkan Josephsson
072 – 067 14 99
Hakan@tracentrum.se 

Utbildningskoordinator:

Marianne Ljungström
076 – 321 75 85
marianne@tracentum.se 

För mer information om utbildningen läs här

Träcentrum ligger i Nässjö och är med sina ljusa, moderna och välutrustade lokaler en perfekt mötesplats för utbildningar och 
konferenser. Tillsammans med trä, möbel och inredningsbranschen jobbar vi dessutom med kompetens- och företagsutveckling. På 
Träcentrum finns café och lunchrestaurang, men du har också möjligheter att ta med egen mat att värma. Varmt välkommen till oss!

Se film om utbildningen 

https://www.tracentrum.se/sv/bra-kompetens-tank-tracentrum/produktionsteknik-tra-mobler-och-inredning/

	För mer information om utbildningen läs här: 

