
 
 
 
 

 

YH-mässa 

 

 

Vill du gå en utbildning av hög kvalitet, ha mycket praktik och snabbt få in en fot i arbetslivet? 
 

Varmt välkommen till en digitalmässa om YH-utbildningar 13 maj kl. 09.45-15. 
Utbildning som efterfrågas av arbetslivet – och som ger jobb! 9 av 10 får jobb efter avslutad yrkesutbildning. 

 
Yh-utbildningar utvecklas tillsammans med näringslivet och är därför utformade för att lära ut exakt det som 
branschen efterfrågar. Upp till en tredjedel av utbildningen utförs dessutom genom praktik vilket ger praktisk 
kunskap i det specifika yrket. 

 
Det kommer att vara presentationer om de olika utbildningarna och det finns också möjligheter att ställa 
frågor direkt till de som håller i utbildningarna. Varje medverkande utbildningsansvarig kommer att ha 
cirka 15 minuter på sig att berätta om respektive utbildning och svara på deltagarnas frågor. 

 
Sammanlagt handlar det om ett 50-tal utbildningar som erbjuds i Västerbotten och Norrbotten - på plats, 
på distans eller på pendlingsavstånd. De spänner över en rad olika områden, allt från teknik och tillverkning, 
pedagogiskt arbete till media och design. 

 
Mässan genomförs online mellan 09.45 och 15.00 via en enkel digital plattform där programmet heter Zoom. 

 
Kanske hittar du utbildningen som leder till ditt drömjobb här? 

 
Datum Onsdag den 13 maj 2020 
Tid Klockan 09.45–15.00 

 
För att gå med och ansluta följer du denna länk: https://visualised-se.zoom.us/j/91184935213 
 

Observera att Seminarierna kommer att spelas in! 
För frågor: 

Kontakt: Stina Johansson, Region Västerbotten, 070 – 365 45 70, stina.johansson@regionvasterbotten.se 

IT: Linda Rudolfsson, Region Västerbotten, 070 – 565 57 83, linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se 
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  Program 
 
9.45-10.00  Region Västerbotten hälsar välkommen 
                   Stina Johansson, Region Västerbotten 
 
10.00-10.10   Luleå kommun om  

VVS- och energiingenjör  
El- och automationsingenjör  
Tandsköterska  

10.15-10.30  Lapplands lärcentra om 
Byggproduktionsledare 
Bergmaterialingenjör  
Vattenkrafttekniker  

10.35-10.50   Företagsekonomiska institutet (FEI) om 
Betongingenjör 
Food & Beverage Manager 
Redovisningskonsult 
Försäkringsutbildning 
Kvalificerad inköpare 
Event Manager 
Account Manager 
Projektinköpare/Entreprenadingenjör bygg och anläggning  

 
10.55-11.05   Vilhelmina lärcentrum om 
    Processtekniker krossning, asfalt och betong  

11.10-11.20  Piteå kommun om 
Kompetenskoordinator 

11.25-11.35  Handelsakademin/NBI om 
Inköp & Supply Management 
Byggnadsingenjör  

11.40-11.50  Medlearn om 
Specialistundersköterska Multisjuka  

11.55-12.10  Lernia om  
Lärarassistent med specialisering inom integration 
Korta kurser 
Energieffektivisering genom samordning, återvinning och optimering av 
ventilationssystem  
Automation PLC inom energiproduktion  
El och hydraulik för effektiv elproduktion  
Azure adminstratör  
Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare 

 
 
12.25-12.35   Kunskap och Kompetens om 
    Redovisningsekonom 10 min  
 
 
 



12.40-12.55  Yrkesakademin om 
Träbyggnadsprojektör hållbart byggande  
Diagnostekniker  
Trafiklärare  
Produktionsutveckling Industri 4.0 

 

13.00-13.15  Changemaker om  
Creative Product Manager - projektledare digitala upplevelser 
Futuregames - Utvecklare Mobila Plattformar 
Interaktionsdesigner - Mobila Plattformar 
Webbutvecklare E-handel 
Mjukvarutestare 

 
13.20-13.30   Creando om 
    Drifttekniker - processoperatör  
 
13.35-13.55   Skellefteå kommun om  
    VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing 
    Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet 
    Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser 
    Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning 
    Hovslagare 
    TRAC-diplomerad Resekonsult 
    Demens- och äldrepsykiatri-specialiserad undersköterska 
 
14.10-14.25   Umeå kommun om 
    Trädgårdsmästare – frilandsodling och förädling  
    Trädgårdsmästare, ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer  
    Driftledare lantbruk  
    CNC Tekniker - blått certifikat  
    Tandsköterska  

14.30-14.40   NFTC om 
   Flygtekniker – Helikopter 
 
14.45-15.00   TCC om  
   Arbetsmiljöingenjör 
   Lokförare 
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