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YH Distansutbildning
Piteå, Nordanstig och Nynäshamn

Industrins behov av drifttekniker och processoperatörer är enormt!
De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige.
Ett bra jobb väntar – vi har utbildningen som leder till jobb!

YH-utbildning - Drifttekniker/Processoperatör
Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller
processoperatör i modern processindustri som värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller
annan kemisk industri. Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina
kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och
produkt. Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling.
Som drifttekniker eller processoperatör får du heltidsanställning, vet ditt schema långt i förväg
och får ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Du arbetar skift och kan förena familj,
fritids-intressen och resor med möjligheter att utvecklas i arbetet.

I samarbete med framtidens arbetsgivare
När du studerar hos oss utbildas du av samma lärare som industrin själv väljer för
vidareutbildningar:
Akzo Nobel, Bollnäs Energi, Stora Enso Holmen Paper, Fiskeby board, Munksjö Paper, St1
Refinery Södra Cell, Smurfit Kappa, Sunpine, Kraton Chemical, Plyfa, Iggesund Paperboard,
BillerudKorsnäs, SCA, Holmen Paper, Nynäs, Renova, Värmevärden.

Distans – 2 år – 400 Yh poäng

Innehåll

Utbildningen bedrivs modifierad
distansutbildning i orterna Piteå, Nordanstig
och Nynäshamn.
Vid tio tillfällen träffas alla 3-5 dagar för
föreläsningar, diskussioner och övningar.
Övrig tid studerar du på hemorten med stöd
av en lärplattform där du också har kontakt
med lärare och andra studerande.

Processtekniskt arbete
LIA I - Processtekniskt arbete
Energiteknik
Processteknik I
LIA II - Industriella processer
Processtyrning
Underhållsteknik
Processteknik II

Under det andra året specialiserar du dig mot antingen värmeproduktion, skogsindustri eller
kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

Behörighetskrav
Information om behörighetskraven hittar du här>>

Om oss
Creando Training AB är en ledande utbildare för skogsindustrin. Vi är ett tekniskt
utbildningsföretag som utbildar för skogsindustrin, petrokemisk industri, kraft/värmeverk och
för förpackningsindustrin. Även om skogsindustrin är vår hemmamarknad så arbetar vi
bredare än så. Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar, befattningsutbildningar, traineeutbildningar och YH-utbildningar.
Gdpr och policy

KontaktFör frågor eller mer information besök vår websida eller hör av dig till oss.
yh@creando.se
070-040 67 06

Ansök här

Läs mer om utbildningen här

Dela

Vidarebefordra

Twitter

Creando Training AB
Storgatan 21
892 50 Bergsjö

054-24 09 09 | yh@creando.se

Avregistrera mig från detta utskick

