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2 år

9 av 10 får jobb!

IT-säkerhetsspecialist

Bli en cyberhjälte!

Sätt stopp för IT-angrepp! Den snabbt ökande digita-
liseringen ger oss nya möjligheter, samtidigt som det 
blir allt viktigare att skydda sin information. Efterfrå-
gan på en aktuell och bred IT-kompetens är stor. 

Kurser i utbildningen
• Agil utveckling & affärsmannaskap,  30 p
• Dataintrång,  20 p
• Examensarbete,  20 p
• Grundläggande IT-säkerhet,  30 p
• Informationssäkerhet,  30 p
• Internetprotokollen,  30 p
• IT-säkerhet, projektkurs,  50 p
• LIA 1,  50 p
• LIA 2,  50 p
• Nätverkssäkerhet,  30 p
• Nätverksteknik,  30 p
• Säkerhet i virtuella system,  30 p

Behörighetskrav
Förutom grundläggande behörighet för 
Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:
• Engelska A/5
• Matematik B/2a/2b/2c/
• Svenska B/2/Sv som andra språk 2
• Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)
eller motsvarande kunskaper förvärvade på 
annat sätt.

Xenter erbjuder en preparandkurs i Dator- och 
nätverksteknik. Anmälan till: 
Micael.Lundvall@xenter.se

Vår värld är redan starkt 
utsatt för säkerhetshot. 
Behovet av personal som 
är insatta i IT-säkerhet 
kommer att växa.
Björn Ekelund,  
Utredningsgruppen 

IT-brotten ökar 
Idag är IT-angrepp ett allvarligt och 
ofta förekommande säkerhetsproblem 
som företag och organisationer behö-
ver skydda sig mot. Risken för intrång 
är stor och attacker sprider sig snabbt 
genom internet. IT-systemen hos 
många företag har blivit mer komplexa 
och därmed svårare att övervaka. Det 
ökade mobila användandet ökar sår-
barheten. Ny teknik kräver också nya 
säkerhetslösningar. 

Allt fler är uppkopplade
Den digitala tekniken utvecklas så 
snabbt att säkerheten inte hänger 
med. Allt fler är uppkopplade, inte bara 
IT-utrustning utan även kylskåp och 
bilar (Internet of Things). Mobiler och 
surfplattor finns numera integrerade 
i företags och organisationers IT-sys-
tem samtidigt som allt fler tjänster 
blir molnbaserade. Nästa generations 
IT-säkerhet ställer höga krav och för att 
möta detta behövs en specialistkom-
petens inom området. En kompetens 
näringslivet starkt efterfrågar.  

Nära samverkan med branschen
YH-utbildningen är framtagen tillsam-
mans med IT-säkerhetsföretag och är 
skräddarsydd efter behoven i bran-
schen. Utbildningens ledningsgrupp 
med representanter från branschen 
borgar för att du får de kunskaper 
arbetslivet efterfrågar. 
 Under din LIA-praktik (lärande i 
arbete) får du erfarenhet och träffar 
företag som har stora behov av att 
rekrytera IT-säkerhetsspecialister.

Nästa generations IT-säkerhet
YH-utbildningens tyngdpunkter ligger 
på integration, drift och underhåll av 
ny teknik. 
 Under utbildningen till IT-säkerhets-
tekniker får du kunskaper om hur man 
utvecklar nästa generations IT-säker-
het. Ett intresse för att arbeta med 
datorer och IT-säkerhet är ett plus 
och vill du arbeta i en förändrings-
benägen bransch med lite spän-
ning där de goda möter de onda, 
hackers, så passar utbildningen 
till IT-säkerhetstekniker dig.
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”Man måste hela tiden ligga 
steget före då det uppstår 
nya hot och risker hela tiden.”
Patrick Wolle, Knowit Secure

IT-säkerhetsspecialist

Kontaktperson: 
Micael Lundvall, utbildningsledare
0701-87 01 57
Micael.Lundvall@xenter.se


