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VÅR UTBILDNING
Vi kommer ge dig kunskap inom CNC, plåt-
bearbetning och svets. Du kommer att prova 
på både praktiska och teoretiska uppgifter 
inom dessa områden som kommer ge dig all 
kunskap du behöver för att gå ut i arbetslivet 
efter tredje året.

Alla som går på Industritekniska program-
met får truckförarutbildning och truckkort 
samt Heta Arbeten. Här får du alla kunska-
per du behöver för att kunna börja jobba på 
ett teknikföretag eller studier på högre nivå. 
Genom vårt samarbete med Teknikföretagen 
så har vi möjlighet att garantera sommarjobb 
under utbildningstiden. Utbildningen och 
yrket passar såväl tjejer som killar.

Vi erbjuder två inriktningar från år 2:

Produkt- och maskinteknisk inriktning
Du lär dig: CNC-maskiner, datorstödd 
ritningstillverkning (CAD) med mera.

Svetsteknisk inriktning
Du lär dig: Svetsmetoder, programmering 
av plasmaskärare, plåtbearbetning, 
kantpressning med mera.

LIVET EFTER STUDIERNA
Produkt- och maskinteknik: 
CNC-operatör eller maskinoperatör 
inom tillverkning. 
Svetsteknik: Svetsare inom verkstads-
industri, anläggningsföretag eller på företag 
inom plåtbearbetning. Efter godkänd yrkes-
examen är du behörig att söka vidare till att 
bli svetsspecialist.
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POÄNGPLAN*

Tycker du att teknik och industriteknisk 
produktion är intressant är industritekniska 

programmet rätt för dig.
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Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86
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