Hur ansöker jag?
Om du har frågor om upplägg, finansiering, ansökan eller annat är det bara att höra av dig till oss alternativt besöka vår
hemsida.

Gå en spännande framtid till mötes
- Bli en av de 18 nya livsmedelsteknikerna

Mer fakta och ansök på www.teknologiskinstitut.se under YH
utbildning.

Sista ansökningsdatum 31 maj 2013
Välkommen till en spännande utbildning och framtid!
Josefin Born Nilsson, Rektor Teknologisk Institut
jnil@teknologiskinstitut.se
Weine Lindström, Ordförande Ledningsgruppen
weine.lindstrom@arlafoods.com

Ett samarbete mellan Teknologisk Institut och Livsmedelsbranschen innebär att bara du som tidigare gått eller nu
går elprogrammet inriktning automation, profil ”Foodproduction” på gymnasiet kan få en unik yrkeshögskoleexamen inriktning:

Livsmedelstekniker med start 26 augusti 2013

Utbildningens innehåll

Framtid

Utbildningen gör dig till specialist i livsmedelstillverkning med
fördjupad kunskap i arbetssätt och teknologi. Du är i Danmark på
Kold college i 3 perioder som avslutas med projektuppgift och
muntlig examen.

Modern teknik är en del av din framtid. Det ger dig goda möjligheter att jobba med att ständigt förbättra teknik och arbetssätt att producera livsmedel.
Du kan t.ex. arbeta som processoperatör där du styr och övervakar maskiner eller du arbetar med felsökning och optimering
av produktionsprocessen.

Utbildningen innehåller bland annat automation, livsmedelsteknologi, mikrobiologi, livsmedelssäkerhet, underhållsteknik, miljökunskap, LEAN-produktion, produktionsmatematik, fysik, LIA.
Du kommer att lära dig att producera produkter och hantera
driften och dess processer.

När du har skapat dig stor erfarenhet kan du t.ex. vara ansvarig/ledare för en produktionslinje eller arbeta som specialist
inom process eller underhåll. Goda anställningsmöjligheter i
andra länder!

Finansiering
Vid skoltiden i Sverige betalar du som studerande:
- Litteratur
- Boende
- Mat
- Resor
- Vid behov finns möjlighet att ansöka om studiemedel/lån CSN
Arbetslivet och skolan bekostar:
- All undervisning
- Boende, mat alla veckodager och litteratur under skoltiden i
Danmark
- Resor till och från Danmark
- LIA (handledarkostnad) i Sverige
- Boende vid LIA på annan ort än värd företaget

