
YRKESHÖGSKOLA 
inom IT, teknik, 
media och fastighet. 
Med utbildningar som 
leder rakt ut i jobb.

9 av 10 får jobb!

xenter.se



Välkommen 
till Xenter! 
På Xenter möter du ditt fram-
tida yrke. Vi är länken på vägen 
dit. Vi jobbar nära branschen, 
med både företag, organisa-
tioner och högskolor och vet 
vad som efterfrågas. Vi gör 
det möjligt för dig att ta steget 
rakt ut i jobb. Kombinationen 
av teori varvat med praktik och 
resurserna på skolan ger dig 
den kompetens som arbetslivet 
söker. Sök du också!

OMTYCKT MILJÖ
Hos oss finns gott om grupprum och lek-
tionssalar i olika varianter och miljön är 
både avslappnad och kreativ. Restaurang 
Stinsen serverar lunch och fika, men vi har 
också en egen studentbar där du kan äta 
din egen mat. På Xenter finns också olika 
studior och labb, bland annat för 3D-print, 
mekatronik och ett stort digitaltryckeri som 
ofta används i utbildningen.

I Xenters ljushall arrangeras ibland större event, 
som 3D-mässan på bilden (till vänster).



Entrén till ditt nya yrke
TEORI VARVAT MED PRAKTIK
Kombinationen mellan praktik och 
teori är styrkan i YH. Minst en fjär-
dedel av utbildningen är du ute på 
LIA-praktik (lärande i arbete). Då får 
du använda det du lärt dig på Xen-
ter, ute i verkligehten. Du får nyttiga 
kunskaper från yrkesverksamma 
och framtida branschkontakter. 
Många erbjuds jobb redan under 
LIA-perioden. 

COACHNING
Vi lägger stor vikt vid din person-
liga utveckling under tiden hos oss. 
Vi satsar medvetet på coachning, 
både individuellt och i grupp. Vi vill 
aktivt öka din förmåga att nå dina 
mål, genom exempelvis företag-
samhet, lagarbete och kommuni-
kation. Allt för att du ska få den 
breda kompetens som efterfrågas 
i arbetslivet.

VI INVESTERAR I UTBILDNINGEN
Vi satsar på resurser. Både i maski-
ner och i annan utrustning. Behöver 
utbildningen en labbsal så bygger 
vi en. Behöver vi fler 3D-skrivare så 
ordnar vi det. Behöver vi bygga ett 
hiss-scahkt så gör vi det. Tillsam-
mans med våra branscher satsar vi 
på att ha utbildningar och teknik 
som ligger i framkant. Vi tror 
på att lära genom att göra 
och röra, inte bara höra 
och förhöras.

Välutrustade 
och praktiska 
labbmiljöer
på Xenter.

Över 90% av 
våra studerande 
får jobb direkt 
efter examen.

Xenters stora TV-studio (ovan) och 
färgpulver-maskinen i 3D-labbet (till vänster).

Xenters 
fullt utrustade 

hisslabb.



Foto: Patrik Lark.

Hitta hit

Det är enkelt att åka kollektivt till oss. 
Pendeltåget tar 25 minuter från Stockholm City ut till 
Tumba station och tunnelbanan når du lätt med bussar som 
stannar i närheten av skolan. Xenter ligger 3 minuters gång-
väg från stationen och Tumba Centrum med flertalet butiker, 
service, restauranger och fik.

Med bil åker du antingen via E4:an eller väg 226, Huddingevägen. 
I mån av plats kan du parkera gratis på vår parkering.

Xen ter Bot kyr ka
Ut bild ningsvägen 3
147 85 Tum ba
Tel: 08 - 530 623 70
antagning@xenter.se
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Södertälje 

   Stockholm

ÖPPET HUS
11 APRIL
19 APRIL

VÅRA UTBILDNINGAR 2018
• 3D-tekniker
• Elfordonsspecialist
• Fastighetsförvaltare
• Hisstekniker
• IT-säkerhetsspecialist
• Livesändningsspecialist
• Marintekniker 
• Storkökstekniker
• VR-producent

Smartphone-länk 
till våra utbildningar!

xen ter.se


