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Välkommen 
till Xenter! 
Genom Xenter möter du din framtida 

bransch. Vi är länken på vägen dit. 

Vi jobbar nära branschen, med både 

företag, branschorganisationer och 

högskolor och vet på så sätt exakt vad 

som efterfrågas. Vi gör det möjligt för 

dig att ta steget rakt ut i arbete. Via 

lärande kombinerat med praktik blir 

du redo och får just den kompetens 

som arbetslivet söker. Ta steget!

OMTYCKT MILJÖ

Det finns gott om grupprum och un-

dervisningssalar i olika varianter och 

studiemiljön är både lugn och kreativ. 

I lokalerna finns en restaurang som 

serverar lunch och fika och vi har även 

en egen studentbar där du kan värma 

din egen mat. Vi har också olika labb, 

bland annat för 3D-print, Robot-teknik 

och ett digitaltryckeri som våra stude-

rande ofta använder i utbildningssyfte.
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TEORI VARVAT MED PRAKTIK

Kombinationen av praktiskt och teoretiskt 

lärande är styrkan i YH. Under en tredjedel 

av utbildningen är du ute och praktiserar 

din yrkesroll. Den här perioden kallas LIA, 

lärande i arbete. Då får du möjlighet att 

prova dina kunskaper i verkligheten, suga 

åt dig kunskaper från yrkesverksamma och 

samtidigt skaffa dig framtida kontakter. 

Många hittar sin framtida arbetsplats redan 

under LIA-perioden.

COACHING

Vi lägger stor vikt vid din personliga utveck-

ling under tiden hos oss. Vi satsar medvetet 

på coachning under din studietid, både in-

dividuellt och i grupp. För en framgångsrik 

utbildning krävs en bred kompetens som 

efterfrågas inom arbetslivet. På Xenter 

utvecklar vi de studeranden genom aktiv 

coachning för att öka förmågan att nå sina 

mål i exempelvis företagsamhet, lagarbete 

och kommunikation.

VI INVESTERAR I UTBILDNINGEN

Vi har resurser att utrusta utbildningarna. 

Du som studerar ho s oss möter maskiner 

och utrustning redan på skolan. Behöver 

utbildningen en labbsal så skaffar vi en 

labbsal. Behöver vi 3D-skrivare av olika 

slag så ordnar vi det. Behöver vi bygga ett 

hiss-labb så gör vi det. Vi satsar på att ha 

utbildningar och teknik som ligger i fram-

kant och anpassar oss efter dess behov.
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91% av våra 
studeranden 
får jobb 
direkt efter 
examen

En öppen 
och kreativ 
miljö för 
innovation

Vår 
maskinpark 
erbjuder den 
senaste 
tekniken

Entrén till ditt nya yrke
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Vi lägger 
stor vikt vid 
din personliga 
utveckling

Minst 25%
av tiden 
utgörs av 
praktik

Många unika 
utbildningar
som ligger två 
steg före

V
i får m

änniskor att växa
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Foto: Patrik Lark.

”Det gäller att våga experimentera och 
att kunna vara väldigt hands-on. Jobbet 
kräver också kreativitet då VR360-film 
är en helt ny teknologi och miljö där ett 
linjärt tankesätt inte fungerar eller hör 
hemma.”
Max Lander, Nice One
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Framtidens film är VR360

V
R-producentVR-branschen växer explosivt och allt fler företag 

använder sig av VR360-film till sina produkter och 
tjänster. Du kan bli en av de första som tar examen 
som VR-producent inom VR360. 

Kurser i utbildningen
• 360-media – Kamera och ljus  40p
• 360-media – Ljud  30p
• LIA  100p
• Postproduktion  100p
• Preproduktion  40p
• Projektkunskap och 
 projektledning 20p
• Självständigt arbete  30p
• Storytelling för VR  40p

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för 
Yrkeshögskolan

Foto: Media Monks

2 år

Media

En roll som utvecklas 
Yrkesrollen ligger nära TV/film-producent, 
men då VR360-film har nya förutsättningar 
krävs en yrkesroll med andra kompetenser. 
Många företag satsar på VR360-produktio-
ner, både inom reklam och film, men också 
inom utbildning. Även traditionella medier 
som TV och tidningar har börjat använda 
sig av denna nya form av kommunikation. 
Sverige är i allra högsta grad en del av en 
global marknad varför internationella VR-
trender även kommer få stort genomslag 
i Sverige. 

VR växer kraftigt
Virtual reality (VR) har exploderat de senaste 
åren som ett nytt medieformat inom bland 
annat kommunikations- och produktions-
branschen. Branschen kommer växa explosivt 
under de närmaste åren och efterfrågan på 
personal med rätt och aktuell kompetens är 
stor. Utbildningen är framtagen tillsammans 
med VR360-branschen och är skräddarsydd 
efter marknadens behov. Det ger dig den 
kompetens som efterfrågas och garanterar 
att utbildningen hela tiden är aktuell.

Nära samverkan med branschen
Xenter har investerat i en VR360-studio 
med mjukvara och redigering, för att du 
som studerande ska få arbeta praktiskt 
även på skoltid. Du får prova dina kun-
skaper direkt och lär dig hur teknik och 
storytelling inom VR fungerar. Under en 
fjärdedel av utbildningen är du ute på LIA-
praktik (lärande i arbete). Det är då du får 
erfarenhet i branschen, får använda dig av 
det du lärt dig, skapar framtida kontakter 
och träffar företag som har stora behov av 
att rekrytera. 

Kreativitet varvas med teknik
I denna utbildning samarbetar vi med Media 
Monks, Nice One (MTG) och flera andra 
företag som är framstående inom tekniken 
och arbetar med det senaste inom bran-
schen. VR360 är visserligen ett tekniskt om-
råde, men det finns även ett stort behov av 
kreativ talang av olika typer inom området. 
Är du en kreativ person som vågar prova 
nya sätt att tänka, gillar du teknik och vill 
vara med i utvecklingen av framtidens VR? 
Då är det här utbildningen för dig.

VR-producent

VR-branschen växer snabbt, 
och problemet idag är att det 
inte finns tillräckligt med 

kompetens för att fylla luckorna.
Joel Edström, Head of Partnership, VR, 
Nice One
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”Jag gillar att arbeta med live-
sändning, både i studio och ute 
på fältet, att få vara med där det 
händer, i en bransch som hela 
tiden utvecklas.”
Sofia Muhonen Liedholm, frilans på 
Nyhetsbolaget/TV4
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Att jobba med TV inom sport och underhållning är 
spännande. Du kan bli fotograf, grafiker, bildmixer 
eller sändningsproducent. Du arbetar som egen  
företagare åt flera produktionsbolag i TV-branschen.

Spännande uppdrag
Att kunna medverka till en riktigt bra live-
sändning handlar mycket om att befinna 
sig där det händer, när det händer, och att 
vara väl förberedd. Jobbet, oavsett vilken 
roll du har, innebär många resor och arbete 
kvällar och helger, både i studiomiljöer och 
ute på fältet på olika typer av anläggningar 
för sport, event och underhållning. Det finns 
ett stort behov av kunniga livesändare, 
oavsett vilken yrkesroll du väljer. Du kommer 
att jobba som egen företagare åt flera av 
branschens företag.

Utrustning med branschstandard
Vårt samarbete med branschens alla olika 
aktörer, till exempel NEP Sweden, Ny-
hetsbolaget/TV4, UR/SVT och Expressen 
TV, gör att utbildningsmomenten alltid 
är aktuella. Dessutom får du rätt kompe-
tens och ett viktigt kontaktnät. Xenter har 
egen HD-studio med Sony kamerakedjor 
med BING-station, bildmixer, Studer Vista 
1 ljudbord och Chyron Hego-grafik där 
de studerande gör egna produktioner. Du 
jobbar också med AVID Media Composer, 
EVS och branschriktiga ENG-kameror i alla 
övningar och den senaste tekniken för Fly 
Pack-sändningar (små OB-sändningar).

Media
1,5 år

Livesändningsspecialist

Kurser i utbildningen
• Introduktion livesändning  30p
• Kameraarbete för livesändning  25p
• Liveredigering  30p
• TV-teknik  50p
• Villkor för frilansarbete  15p
• Idrottskunskap  5p
• Examensarbete  25p
• LIA 1 och 2  45p+75p

Behörighetskrav
Förutom grundläggande yrkeshögskole- 
behörighet krävs ett godkänt betyg i;
• Datorkunskap A alternativt GY11-kurs där 

datorn är ett centralt verktyg (t ex Digitalt 
skapande, Dator- och kommunikations-
teknik, Webbteknik, Ljudproduktion, 
Gränssnittsdesign med flera). 

• Engelska A/5 eller motsvarande 
 kunskaper förvärvade på annat sätt.
• Svenska A/1/som andraspråk 1 eller 
 motsvarande kunskaper förvärvade 
 på annat sätt.

Nära kontakt med branschen
I utbildningen medverkar erfarna bild-
producenter, liveredigerare, kameramän, 
TOM- och BING-personal och sändnings-
producenter. I utbildningens övningar möter 
du oftast någon från TV-branschen varje 
vecka. Du får också ta aktiv del av arbetet 
”on location” genom de studiebesök och 
utbildningsinsatser vi har ute på företagen. 
Under sammanlagt 24 veckors praktik, lä-
rande i arbete (LIA), fördelat på två perio-
der, kommer du att få möjlighet att prova 
på jobbet i en verklig miljö.

Redo för uppdrag
Du kommer att få grundläggande färdighe-
ter och kunskaper om de olika yrkesrollerna 
i live-TV-branschen. När du tagit examen 
kan du till exempel arbeta som kamera-
operatör, bildmixare, BING (bildingenjör), 
TOM (Technical Operational Manager), 
sändningsproducent, ljudtekniker och grafi-
ker. Du utbildas kort och gott till att kunna 
ta frilansuppdrag direkt efter examen. Är 
du en person som gillar att vara med där 
det händer, är stresstålig och vill hålla i 
många saker samtidigt? Då är utbildningen 
Livesändningsspecialist rätt för dig.

Jesper ”Lill-Mora” Eliasson vid rinkside i Globen. 

Var med där det händer!

Livesändningsspecialist
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Marknaden för livesänd  TV har 
de senaste tio åren formligen 
exploderat. För att möta 

utvecklingen måste vi få in flera duktiga 
personer med rätt utbildning och kompe-
tens i branschen.

Mikael Ljuhs, bildproducent, CMore.
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”Jag gillar tempot, att göra olika 
saker varje dag och att få vara 
en del av den nya digitala 
trycktekniken.”
Pim Van Grootel, Rix 90
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Med nya digitala möjligheter och utmaningar inom 
den grafiska branschen behövs kompetent personal 
som har aktuell kunskap. Någon som kan föra branschen 
och dess kunder framåt i den grafiska utvecklingen.

Media
1 år

O
peratör grafisk produktion

Olika roller
Som grafisk producent arbetar du med 
den senaste digitala tekniken inom gra-
fisk produktion. Du får vara med i hela 
produktionsprocessen – från idé till färdig 
produkt. Förutom att arbeta i traditionell 
tryckindustri kan du även arbeta i en rad 
andra roller inom till exempel digitaltryck-
erier, skylt- och storformatsproducenter och 
företag inom dekor av fordon, skyltfönster 
och andra format. Utbildningen innehåller 
förutom digital tryckteknik även ekonomi, 
miljötänk och kundrelationer.

Digital kompetens
Den grafiska branschen har ett stort behov 
av personal som har en bred kunskap inom 
digital tryckteknik då utvecklingen snabbt 
går framåt. Det kommer hela tiden nya möj-
ligheter som ställer nya krav och då många i 
branschen saknar den digitala kompetensen 
är du eftertraktad och kommer snabbt ut 
i arbete. Utbildningen är framtagen i nära 
samarbete med branschen och är skräd-
darsydd efter de behov som efterfrågas. 
Utformningen sker i ledningsgruppen där 
branschen deltar och som garanterar att 
utbildningen är aktuell.

Kurser i utbildningen
• Pro duk tion med di gi tal tek nik, 
 grund 45p
• Pro duk tion med di gi tal tek nik, 
 avan ce rad 25p
• Pro duk ti ons flöden, ma te ri al, 
 kva li tet och färglära  30p
• Ex a mens ar be te med re do vis ning  10p
• Kund re la tio ner 10p
• LIA 65p
• Pro duk tion av egen tryck sak 15p

Behörighetskrav
Förutom grundläggande yrkeshögskole- 
behörighet krävs ett godkänt betyg i:
• Ma te ma tik A/1b/ 1c
• Svens ka A/1/som and raspråk 1
 eller motsvarande kunskaper förvärvade 

på annat sätt.
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Eget digitaltryckeri på skolan
Xenter och branschen har investerat i ett 
stort digitaltryckeri på skolan. Tryckeriet har 
flera olika digitala maskiner för att du som 
studerande ska få arbeta praktiskt även på 
skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt 
och lär dig hur de olika maskinerna fung-
erar. Under en tredjedel av utbildningen 
är du ute på LIA-praktik. Det är då du får 
erfarenhet i branschen. Du får använda dig 
av det du lärt dig, skapa framtida kontakter 
och träffa företag som har stora behov av 
att rekrytera.

Högt tempo med nya uppgifter varje dag
Efter din utbildning är du redo att ge dig 
ut i ett omväxlande, roligt och skapande 
arbete där din kompetens är efterfrågad 
och högst aktuell. Du kommer att gå direkt 
ut i ett yrke där den ena dagen inte är den 
andra lik och du får vara med i den spän-
nande digitala utvecklingen. Gillar du att 
arbeta med färg och form, i ett yrke där du 
får jobba mycket praktiskt, är utbildningen 
Operatör Grafisk Produktion rätt för dig. 

Det är helt rätt att satsa på 
de nya teknikerna inom digi-
taltryck och storformat med 

tillhörande efterbehandling. Vi växer sta-
digt och håller just nu på att rekrytera ny 
personal till produktionen, så ett anställ-
ningsbehov kommer absolut att finnas i 
framtiden. Vi har redan tre anställda med 
bakgrund från Xenter.
Claes Lappalainen, arbetsledare på 
Digaloo, Stockholm

Skapa en karriär med tryck!

Operatör grafisk produktion
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Foto: Patrik Lark.

”Man måste hela tiden ligga 
steget före då det uppstår 
nya hot och risker hela tiden.”
Patrick Wolle, Knowit Secure
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IT-brotten ökar 
Idag är IT-angrepp ett allvarligt och ofta  
förekommande säkerhetsproblem som fö-
retag och organisationer behöver skydda 
sig mot. Risken för intrång är stor och at-
tacker sprider sig snabbt genom internet. 
IT-systemen hos många företag har blivit 
mer komplexa och därmed svårare att 
övervaka. Det ökade mobila användandet 
leder till flexibilitet och tillgänglighet, men 
ökar även sårbarheten. Nya tekniker kräver 
nya säkerhetslösningar och ett nytt sätt att 
tänka kring säkerhet. 

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 integre-
rade i företags och organisationers IT-system 
samtidigt som allt fler tjänster blir molnba-
serade. Nästa generations IT-säkerhet ställer 
höga krav och för att möta detta behövs 
en specialistkompetens inom området. En 
kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

IT-säkerhetstekniker

Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället ger oss 
nya möjligheter, samtidigt som det blir allt viktigare att 
skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och 
bred IT-kompetens är stor. 

Kurser i utbildningen
• Agil ut veck ling och 
 affärs man na skap  30p
• Da ta in trång  20p
• Ex a mens ar be te  20p
• Grundläggan de IT-säker het  30p
• In for ma tionssäker het  30p
• In ter net pro to kol len  30p
• IT-säker het, pro jekt kurs  50p
• LIA 1  50p
• LIA 2  50p
• Nätverkssäker het  30p
• Nätverks tek nik  30p
• Säker het i vir tu el la sy stem  30p

Behörighetskrav
Grundläggan de yr keshögsko lebehörig het
och godkänt betyg i:
• Eng els ka A/5 
• Ma te ma tik B/2a/ 2b/ 2c/ 
• Svens ka B/ 2/ Sv som and ra språk 2
• Grundläggan de kun ska per i 
 da torteknik (ex: DA O DAC0) 
el ler mot sva ran de kun ska per förvärva de 
på an nat sätt.

Xenter erbjuder preparandkurs i Dator- 
och nätverksteknik strax innan kursstart, 
om behov finns för flera sökande.
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2 år
IT

Vår värld är redan starkt utsatt 
för säkerhetshot och vi menar 
att det inte kommer att bli 

bättre framöver. Därför kommer också 
behovet av personal som är insatta i IT-
säkerhet att växa lavinartat framöver.
Björn Ekelund, Utredningsgruppen

Nära samverkan med branschen
Utbildningen är framtagen tillsammans med 
företag som arbetar med IT-säkerhet och 
är skräddarsydd efter behoven i branschen. 
Utformningen sker i ledningsgruppen med 
yrkesverksamma representanter från bran-
schen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet 
efterfrågar och utbildningen är hela tiden 
aktuell. Under din LIA-praktik(lärande i 
arbete) får du erfarenhet i branschen, får 
använda dig av det du lärt dig och träffar 
företag som har stora behov av att rekrytera 
IT-säkerhetstekniker.

Nästa generations IT-säkerhet
YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på 
integration, drift och underhåll av ny teknik. 
Under utbildningen till IT-säkerhetstekniker 
får du kunskaper om hur man utvecklar näs-
ta generations IT-säkerhet. Ett intresse för 
att arbeta med datorer och IT-säkerhet är 
ett plus och vill du arbeta i en förändrings-
benägen bransch med en gnutta spänning 
där de goda, IT-säkerhetstekniker, möter de 
onda, hackers, så passar utbildningen till 
IT-säkerhetstekniker dig.

Sätt stopp för IT-angrepp!

IT-säkerhetstekniker
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”Jag älskar att få skapa och 
utveckla, speciellt inom 3D-printing. 
Det finns väldigt mycket 
möjlig heter i den nya tekniken.”
Luz Enith Martinez, studerande Xenter
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Utveckla med nya tekniker
Som 3D-tekniker använder du den senaste 
3D-tekniken för utveckling och framtagning 
av nya produkter. Området 3D-printing, 
additiv tillverkning är inte helt nytt, men det 
görs intensiva framsteg som möjliggör an-
vändning i större skala och mer affärsmäs-
sigt. Det pågår mycket experimenterande 
och utveckling av programvaror, skrivare 
och material.  Nya former blir plötsligt möj-
liga, former som med vanliga metoder inte 
går att tillverka. 

Allt fler använder 3D
Branschen har ett stort behov av 3D-tek-
niker med stor och bred kompetens. Allt 
fler industriella företag får upp ögonen 
för 3D-printtekniken och den additiva till-
verkningen. 3D-teknik ger utrymme för 
nya tankebanor, samtidigt som kravet på 
kunskap ökar för att kunna utnyttja alla 
möjligheter som finns. Branscher som idag 
använder tekniken är konstruktörer och 
produktutvecklare, arkitekter, industride-
signers, verktygstillverkare, gummi-, plast-, 
fordons-, verkstads- och medicinindustrin. 

3D
-tekniker

Som 3D-tekniker får du arbeta i en kraftigt växande 
bransch. Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både 
på process- och materialsidan. 3D-printing går snabbt: 
från idé till färdig produkt på bara några timmar!  

Kurser i utbildningen
• 3D-skanning  15p
• CAD och 3D-modellering  60p
• Examensarbete  20p
• Kommunikation  20p
• Printertekniker och program 
 för 3D-utskrifter l  30p
• Printertekniker och program 
 för 3D-utskrifter ll  25p
• LIA, Programhantering och 
 3D-utskrifter I  55p
• LIA, Programhantering och 
 3D-utskrifter II  80p
• Visualisering och 3D-design  50p
• Yrkesengelska  45p

Behörighetskrav
Förutom grundläggan de yr keshögsko le 
behörig het krävs:
• Grundläggande kunskaper i CAD (ex: 

CAD1 (CADCAD01) 50 poäng, CAD-
teknik A, 50 poäng) eller motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt.

• Sökande som saknar behörighet i CAD 
erbjuds en kostnadsfri distanskurs 
genomförd av Ledningsgruppen för 
att säkerställa att rätt förkunskaper 
finns för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen.

• Engelska B/6
• Matematik A/1a/1b/1c
• Svenska A/1/som andra språk 1
eller motsvarande kunskaper 
förvärvade på annat sätt.
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2 år
Teknik

3D Lab med modern teknik
Xenter har investerat i två olika 3D Lab där 
de senaste industriella och ickeindustriella 
skrivarna inom 3D finns att tillgå. De stude-
rande får tillgång till kraftfulla datorer som 
klarar av de avancerade CAD-programmen 
som krävs för 3D-tekniken. Xenter anordnar 
tillsammans med branschorganisationen 
SVEAT varje år en 3D-mässa. Dessutom 
deltar Xenter på många externa mässor 
för att påverka och visa upp 3D-teknikens 
möjligheter. 
        
Är du orädd och nyfiken 
Utbildningen är framtagen tillsammans 
med branschen och är skräddarsydd efter 
behoven som arbetslivet efterfrågar. Är 
du en driven person som har ett intresse 
för framtidens produktionsmetoder och 
samtidigt orädd och nyfiken? Vågar du 
misslyckas för att ta dig framåt? Är du en 
problemlösare som gillar att arbeta krea-
tivt och nyskapande? Ja, då passar 3D-
teknikerutbildningen dig.

I vårt arbete möter vi många 
företag som med ljus och 
lykta söker efter kompetent 

och utbildad personal. 
Evald Ottosson, VD Protech & ordf. SVEAT

3D – framtidens tillverkning

3D-tekniker
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”Efter ett års studerande kom 
jag direkt ut i jobb. Ett jobb som 
är varierande, praktiskt och 
med nya uppdrag varje dag.”
Mikael Rosengren Grahn, Aseka
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Problemlösning och flexibilitet
Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, 
i din egen servicebil, och du installerar, 
moderniserar och reparerar hissar och 
rulltrappor. Du får mycket eget ansvar och 
kan i stor mån planera ditt arbete själv. På 
utbildningen får du lära dig att arbeta med 
tekniska produkter, datorer och med el 
och hydraulik. Du lär dig om säkerhet och 
miljö, men också om kvalitet och kundvård. 
Arbetet som hisstekniker är ett praktiskt 
och omväxlande arbete 

Stort behov 
Branschen är i stort behov av utbildade 
hisstekniker med modern kompetens. Det 
ökande bostadsbyggandet gör att det 
behövs många hisstekniker som arbetar 
med nyinstallation av hissar, men även med 
upprustning och modernisering av äldre 
hissar. Dessutom kommer nyrekrytering 
att behövas eftersom många hisstekniker 
slutar på grund av ålderspension. Branschen 
är i stort behov av utbildade hisstekniker 
med modern kompetens som snabbt kan 
komma in i jobbet. 

Vill du arbeta på fältet i ett fritt och omväxlande 
yrke där teknisk kunskap varvas med mycket kund-
kontakt? Bli en problemlösare i ett praktiskt arbete 
där den ena dagen inte är den andra lik.

H
isstekniker

Kurser i utbildningen
• Branschöver sikt och 
 säker hets frågor  5p
• El kun skap – tek nisk spe ci a li se ring 
 his sar  30p
• Hiss tek nik: Hyd rau lik  5p
• Hiss tek nik: Me ka nik  10p
• Hiss tek ni ker – yr kes rol len i te o ri 
 och prak tik  5p
• In stal la tion  30p
• Kun der, reg ler och do ku men ta tion  5p
• Lågfarts his sar och 
 ställ nings byg gan de  5p
• LIA  65p
• Mo der ni se ring  20p
• Rull trap por: in stal la tion, 
 om bygg nad och ser vice,  10p
• Ser vice, miljö och ener gi  10p

Behörighetskrav
Förutom grundläggan de yr keshögsko-
le behörig het krävs ett godkänt betyg i 
följande kurser:
• Engelska 5 / Engelska A
• Elektromekanik 100p, Mekatronik1 

100p, Praktisk ellära 100p och
• Mät- och reglerteknik 100p, Mät- och 

styrteknik 100p alternativt Elinstallatio-
ner 200p

ELLER:
• Ellära A 50p, Eletronik grundkurs 50p, 

Elkunskap A 100p, Styrteknik A 50p och
• Ellära B 50p, Elkompetens A 50p, El-

kompetens B 50p, Reglerteknik A 50p 
alternativt Elkompetens A 50p, Ellära B 
50p, Reglerteknik A 50p, Styrteknik B 
100p.

Teknik
1 år

Riktigt hisschakt i utbildningen
Xenter har investerat i ett hiss-labb och 
ett hisschakt på skolan. Där får du under 
utbildningen bygga en hiss och arbeta prak-
tiskt även på skoltid. Du får prova dina 
kunskaper direkt och lär dig omedelbart 
hur mekaniken fungerar. Under en tredjedel 
av utbildningen är du ute på LIA-praktik 
(lärande i arbete). Det är då du får erfaren-
het i branschen, får använda dig av det du 
lärt dig och träffar företag som har stora 
behov av att rekrytera hisstekniker.

Praktiskt arbete
Hisstekniker är både ett tekniskt och ett 
socialt yrke. Som hisstekniker krävs både att 
snabbt kunna hitta det tekniska problemet, 
men också samtidigt kunna kommunicera 
med hyresgäster, fastighetsägare och kol-
legor. Gillar du ett praktiskt arbete, är själv-
gående och är en kreativ problemlösare? 
Vill du arbeta i ett yrke som är fritt och med 
mycket ansvar? Ja, då passar utbildningen 
hisstekniker dig.

Behovet av att löpande och i 
jämn takt utbilda hisstekniker 
med modern kompetens är 
stort.

Richard Bergstedt, ledamot i 
Hissförbundets styrelse, Branch Manager 
North, Thyssen Krupp Elevator Sverige AB

El, mekanik och eget ansvar

Hisstekniker
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”Jag gillar att arbeta med hän-
derna, praktiskt och att kunna 
få planera och ansvara för min 
egen arbetsdag. Varje dag är 
olik den andra, det gillar jag.”
Anna Udén, Stevos Storkök



21

Storköks tek ni ker är ett va ri e ran de yrke med tek nik 
och kund kon takt i fo kus. Det råder stor brist på ser-
vice tek ni ker som kan hålla den allt mer avan ce ra de 
ut rust ning en i storkökens ma skin park funk tio nell.

Teknik
1 år

Servicetekniker för storköksm
askiner

Varierande och fritt yrke
Som storkökstekniker är du ute mycket på 
fältet, i din egen servicebil, och får arbeta 
praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. 
Du är en problemlösare med mycket eget 
ansvar och har många kundkontakter. Om 
dagarna installerar, moderniserar och repa-
rerar du restaurangernas och storkökens 
maskinpark. På utbildningen får du lära dig 
att arbeta med tekniska produkter, datorer 
och med el och mekanik. Du lär dig om 
säkerhet och miljö, men också om kvalitet 
och kundvård. 

Du behövs i branschen
Branschen har stor efterfrågan på storköks-
tekniker med aktuell och rätt kompetens. I 
Stockholm räknar man med att det i dagslä-
get saknas minst 80 storkökstekniker, men 
behovet är stort i hela landet. Dessutom 
kommer nyrekrytering att behövas eftersom 
många storkökstekniker slutar på grund av 
ålderspension.
Branschen skriker efter kompetent personal 
vilket innebär att du efter avslutad utbild-
ning är eftertraktad på arbetsmarknaden 
och går direkt ut i jobb.

Kurser i utbildningen
• Au to ma ti se ring  15p
• Branschöver sikt miljö, 
 säker hets frågor och reg ler  15p
• Elekt ro nik/ da tor tek nik  10p
• El kun skap  25p
• Hyd rau lik/ Pneu ma tik/ Va ku um  10p
• In stal la tion  10p
• LIA 1 + 2 65p
• Me ka nik  20p
• Ser vice, livs me dels miljö, 
 pro duk tions tek nik och ener gi  15p
• Vat ten/ gas/å nga/ kyla  15p

Behörighetskrav
• Grundläggande behörighet för 
 Yrkeshögskolan
• Någon av nedanstående kurser/
 kunskaper;
 Praktisk ellära, El-lära 1, Elkraftteknik, 

Växelström trefas, Elkompetens A och 
B, Industritekniska Processer 1 och Un-
derhåll elteknik, Industriell produktion A 
och Underhåll A och B eller motsvarande 
förvärvade kunskaper.

För dig som saknar El-lära erbjuder vi 
en preparandkurs strax innan kursstart.
Anmäl dig till kursen via ditt personliga 
brev då du ansöker till utbildningen. 

Eget storkökslabb på skolan
Xenter och flera företag i branschen har in-
vesterat i ett storkökslabb på skolan. Labbet 
har olika maskiner av olika märken för att 
du som studerande ska få arbeta praktiskt 
även på skoltid. Du får prova dina kunskaper 
direkt och lär dig hur de olika maskinerna 
fungerar. Utbildningen är framtagen i nära 
samarbete med branschen och är skräd-
darsydd efter de behov som efterfrågas. 
Utformningen sker i ledningsgruppen där 
branschen deltar och som garanterar att 
utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under en tredjedel av tiden
Under minst en tredjedel av utbildningen 
är du ute på praktik, för att du snabbt ska 
komma in i arbetet, få tips och råd från 
erfarna och yrkesverksamma och skapa 
framtida kontakter. Många hittar sin fram-
tida arbetsplats redan under praktikperio-
den. Är du en person med ett intresse för 
teknik och som är noggrann och flexibel? 
Gillar du service, kundkontakt, att vara en 
problemlösare och  att arbeta praktiskt 
och strukturerat?  Då kan utbildningen 
Servicetekniker för storkök vara rätt för dig.

Laga allt utom maten

Servicetekniker för storköksmaskiner

Det råder redan idag stor brist 
på kvalificerade tekniker, och 
utrustningen blir mer och mer 

avancerad, jämförbart med utvecklingen av 
bilar. Utöver detta så växer även efterfrå-
gan, och fler restauranger öppnar.
Patrik Hellström, VD Servicepartner RMS
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”Jag gillar att få arbeta 
med människor, det tekniska 
arbetet och att varje dag är 
olik den andra.”
Fredrik Vestergren, arbetsledare, 
fastighetstekniker Newsec
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Som fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö 
och energi – ett mångsidigt och varierat yrke under 
eget ansvar. Branschen växer så att det knakar och 
det finns gott om arbete för en problemlösare.

Teknik
2 år

Fastighetstekniker
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Nuläge, lösning, resultat
Som fastighetstekniker ansvarar du för den 
dagliga tillsynen av fastigheters tekniska 
system i fråga om drift, underhåll och sköt-
sel. En stor del av arbetet innebär också att 
energieffektivisera och driftoptimera befint-
liga anläggningar och system inom värme, 
ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär 
att du får göra nulägesanalyser och utifrån 
dessa komma med förslag på lösningar 
som långsiktigt förbättrar verksamheten 
och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och 
ur miljösynpunkt.

Efterfrågan ökar 
Det råder en stor efterfrågan på kompetent 
personal i fastighetsbranschen, och den 
väntas öka ytterligare. Dels på grund av att 
bostadsbristen i främst storstadsregionerna 
kräver omfattande nybyggande, men även 
upprustning i exempelvis miljonprogram-
men. Relativt stora pensionsavgångar är 
också en anledning till ett ökat behov och 
i Sverige räknar man att det fram till 2012 
finnas ett behov på ca 10 000 nya fastig-
hetstekniker inom branschen.

Kurser i utbildningen
• Drift, underhåll, installationsteknik, 

automation  40p
• Energi, effektivisering i fastighet  20p
• Miljö och hållbarhet i fastighet  25p
• Säkerhet, skalskydd, arbetsmiljö  30p
• Fastighetsekonomi  20p
• Byggteknik  30p
• Fastighetsrelaterad juridik  25p
• Organisation, ledarskap  10p
• Kommunikation, entreprenörskap 20p
• IT-teknik  20p
• Projektledning  15p
• Yrkesengelska  10p
• Examensarbete  15p
• LIA  120p

Behörighetskrav
Grundläggande yrkeshögskolebehörighet 
med minst betyget E alternativt godkänt i;
• Matematik 1/A
• Svenska 1/A/Sv som andraspråk 1/A
• Engelska 5/A
• samt något av följande alternativ;
 Praktisk ellära, ellära A, systemupp-

byggnad, värmelära och verktygs- och 
materialhantering eller motsvarande, 
elkompetens A, energi A, miljöteknik, 
Mät- och reglerteknik, verkstadsteknik 
grundkurs eller motsvarande.

 Eller; minst ett års sammanhängande  
relevant arbetslivserfarenhet inom fast-
ighetssektorn på heltid efter gymnasiet. 
Deltidsarbete räknas om till heltid.

För dig som saknar el-lära erbjuder vi en 
preparandkurs strax innan kursstart.
Anmäl dig till kursen via ditt personliga 
brev då du ansöker till utbildningen.

Varva teori med praktik
Utbildningen är framtagen tillsammans 
med fastighetsbranschen och är skräd-
darsydd efter behoven som efterfrågas. 
Utformningen sker i ledningsgruppen med 
yrkesverksamma representanter från ar-
betslivet som garanterar att utbildningen 
hela tiden är aktuell. Under en tredjedel av 
utbildningen är du ute på LIA-praktik. Du 
knyter då kontakter med yrkesverksamma 
i branschen och skaffar dig erfarenhet och 
kunskap som ofta leder till jobb direkt efter 
avslutad utbildning.

Frihet under ansvar
Yrket som fastighetstekniker är ett rörligt 
och fritt jobb med mycket eget ansvar där 
du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt. Du 
har stora möjligheter att själv planera och 
styra ditt arbete. Som fastighetstekniker 
träffar du mycket människor och du bör 
därför drivas av att skapa goda relationer 
med såväl hyresgäster som arbetskamrater. 
Din framtida arbetsplats blir inom företag 
som äger eller förvaltar bostäder, kontor, 
industrier, sjukhus, köpcentrum med mera.  

Fastighetsteknikern har an-
svar för fastighetens funktion 
i relation till energi, miljö och 

omgivning. Det är komplexa uppgifter och 
arbetsinnehållet förändras också löpande 
med nya metoder och insikter inom främst 
energi- och miljöområdet.
Kicki Björklund, VD, Bostadsbolaget i 
Göteborg.

Kul jobb med eget ansvar

Fastighetstekniker

Fo
to

: L
ar

s 
H

ey
de

ck
e



24

”Ena dagen är inte den andra lik. 
Det är högt och lågt och jag drivs 
av att få arbeta med människor 
och under eget ansvar.”
Arez Aldalo, JM Fastigheter
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Komplex och utvecklande roll
Som fastighetsförvaltare har du det övergri-
pande ansvaret för förvaltningen för en eller 
flera fastigheter samt ofta också personal. Du 
förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbe-
ståndet, leder och samordnar arbetet, du är 
kundorienterad och har god förståelse för 
sambanden mellan kostnader och intäkter. Då 
rollen kan se olika ut beroende på arbetsplats 
behövs en bred kompetens inom många 
olika kunskapsområden. En kompetens som 
branschen starkt efterfrågar.

Brist på personal i branschen
Fastighetsbranschen är under stark utveck-
ling vilket skapar behov av färsk och modern 
kompetens. Utredningar pekar på ett mycket 
stort rekryteringsbehov av fastighetsförval-
tare, främst till följd av pensionsavgångar, 
nyetableringar och nya lagar och kunskaps-
krav i branschen. Den nationella efterfrågan 
är stor vilket gör det möjligt att snabbt komma 
ut i arbete, både på din egen hemort och i 
övriga Sverige. 

Skräddarsydd utbildning mot en bransch som går 
mot både grön utveckling och samhällsbyggnad. 
Vill du ha ett varierat arbete och vara med och 
skapa affärsmässig och långsiktig förvaltning?

Kurser i utbildningen
• Ekonomi med 
 fastighetsinriktning  50p
• Examensarbete 25p
• Kommunikation och 
 relationsutveckling 25p 
• Fastighetsjuridik 65p 
• Fastighetsrelaterad teknisk 
 specialisering 30p 
• LIA 150p 
• IT för fastighetsförvaltare 25p 
• Fastighetsförvaltning 40p 
• Ledarskap och personalansvar 15p
• Affärs- och entreprenörskap 15p
• Branschen i samhället 30p
• Miljö och hållbart byggande 30p

Behörighetskrav
• Grundläggande yrkeshögskole-
 behörighet
• Matematik 2 a/b/c /Matematik B
• Svenska 2/Svenska B/Svenska som  
 andra språk 2

Fastighet
2,5 år

Bred utbildning varvat med praktik
Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. 
Du läser därför en lång rad olika kurser – från 
ekonomi med fastighetsinriktning till kom-
munikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, 
fastighetsteknik och miljöhantering. Sam-
verkan med branschen under studietiden är 
avgörande för hela utbildningen. Genom din 
LIA(lärande i arbete) knyter du tidigt kontakter 
med yrkesverksamma i branschen och skaffar 
dig erfarenhet och kunskap som ofta leder till 
jobb direkt efter avslutad utbildning.

Omväxlande jobb med flexibilitet
Att jobba som fastighetsförvaltare passar dig 
som vill ha ett omväxlande och flexibelt yrke 
där kontakt med människor i branschen är en 
stor del av vardagen. För att lyckas i rollen bör 
du också vara noggrann, kvalitetsmedveten 
och ha ett öga för service och att vilja bygga 
nya, men också vårda nuvarande kundrelatio-
ner.  Då branschen innefattar både bostäder, 
kontor och kommersiella fastigheter finns 
många vägar att välja i ditt framtida yrkesliv. 

Fastighetsförvaltare

Nu och framöver ser vi en 
enorm efterfrågan på fastig-
hetsförvaltare. Vi har redan i 

dagsläget haft förmånen att samarbeta med 
både nuvarande och tidigare examinerade 
studeranden från Xenter, och vi har en väldigt 
bra erfarenhet av dessa.
Sofi Lindqvist, Fasticon Kompetens AB

Utveckla framtidens hus

Fastighetsförvaltare
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Från ide till färdig produkt
Som Expo och skyltproducent får du arbeta 
i ett kreativt, ansvarsfullt och omväxlande 
arbete. Under utbildningen får du under 
andra året välja inriktning, grafisk design 
eller projektledning beroende på vilken 
roll du vill satsa mer på. Som projektledare 
är du ute på fältet mycket och får arbeta 
mycket med planering och kundkontakt 
i många olika slags projekt. Som grafisk 
designer arbetar du mer med att ta skapa 
kreativa grafiska lösningar inom skyltar, 
mässor och storbild. 

Stor efterfrågan på personal
Arbetsmarknaden inom sektorn skyltar, 
storbild, butiksexponering, mässor och 
event växer och förändras. Mässor och 
event är idag en storindustri i Sverige. Ut-
bildningen är framtagen i samarbete med 
branschorganisationer, exempelvis Sveriges 
Expoförbund och Ljusreklamförbundet ñ 
och med företag, exempelvis Focus Neon, 
Skyltgruppen och Big Image. Samarbetet 
säkrar att innehållet i utbildningen och 
den teknik vi använder motsvarar det som 
arbetslivet efterfrågar.

Lär dig design, projektledning och grafisk 
produktion från grunden. Mässa, skylt eller storbild, 
här får du chansen att vara med på hela resan 
– från idé till färdig produkt.

Media
2 år

Expo-, skylt- och storbildsproducent

Johanna Snellman Falconer, studentexpeditionen

Jenny Sundborg, rekryteringsansvarig

Kurser i utbildningen
• Bu tiks ex po ne ring  25p
• Di gi tal tryck, print & cut, fo li e ring  20p
• Ex a mens ar be te  10p
• LIA 1 Prak tik pe ri od 
 med in rikt ning  50p
• LIA 2 Prak tik pe ri od 
 med spe ci a li se ring  75p
• Mark nadsföring och 
 pre sen ta tions tek nik  10p
• Mässor och event  25p
• Ma te ri al kun skap  15p
• Pro duk tions e ko no mi, kal ky le ring  10p
• Pro gram han te ring CS grund 
 + Ex cel  25p
• Pro jekt led ning A  15p
• Re gel verk, bygg lov och miljö  10p
• Skyl tar i ur ba na miljöer 25p
• Vi su ell kom mu ni ka tion A  25p

Val ba ra kur ser
• Kund re la tio ner  10p
• Pro duk tions flöden  10p
• Pro gram han te ring CS + 3D  20p
• Pro jekt led ning B,  40p
• Ty po gra fi, färg och form 25p
• Vi su ell kom mu ni ka tion B  15p

Behörighetskrav
Förutom grundläggande behörighet för 
Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:
• Svenska B/2/som andra språk 2 eller 

motsvarande kunskaper förvärvade 
på annat sätt.

• Engelska A/5 eller motsvarande kun-
skaper förvärvade på annat sätt.

• Grundläggande kunskaper och fär-
digheter i programmen Photoshop, 
InDesign och Illustrator. Detta bedöms 
i ett obligatoriskt arbetsprov.

Skapa den urbana miljön

Expo-, skylt- och storbildsproducent

Stort digitaltryckeri på plats
Xenter har investerat i ett stort digitaltryckeri 
på skolan. Tryckeriet har flera olika digitala 
tryckmaskiner för att du som studerande ska 
få arbeta praktiskt med dina projekt även på 
skoltid. Våra studerande får tillgång till kraft-
fulla datorer som klarar av de avancerade 
program som behövs. Under en tredjedel 
av utbildningen är du ute på LIA-praktik. 
Det är då du får erfarenhet i branschen, 
får använda dig av det du lärt dig, skapar 
framtida kontakter och träffar företag som 
har stora behov av att rekrytera.

Visuell kommunikation
Yrket kräver att du har en hög stresströskel, 
är strukturerad, är noggrann samt bra på att 
planera ditt arbete. Visuell kommunikation 
och ett intresse för grafisk design är ett plus. 
Yrket är omväxlande, kreativt, flexibelt med 
mycket egen ansvar och kundkontakt. Är 
du en framåt och kreativ person som vill 
hänga med i den digitala utvecklingen och 
drivs av att komma på nya smarta grafiska 
lösningar i en bransch som är i stort behov 
av kompetent personal är utbildningen 
rätt för dig.
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Johanna Snellman Falconer, studentexpeditionen

Jenny Sundborg, rekryteringsansvarig

Om du inte är formellt behörig
Om du saknar underlag i form av dokument 
kan du få din reella  kompetens bedömd.
Till ansökan ska då följande handlingar
laddas upp:
• Personligt brev där du utförligt beskriver
 på vilket sätt du anser dig ha nödvändig 

behörighet för utbildningen
• Ditt CV
• Betyg/ intyg som styrker kompetensen.

Om du saknar en förkunskap kan du göra 
Xenters förkunskapsprov. Kontakta ut-
bildningsledaren för respektive utbildning 
för mer information. 

Vissa utbildningar har preparandkurser. 
Läs mer på respektive utbildning.

Redo för ett nytt jobb? 
Ansök nu!

Ansök 
senast
9 maj!

Ansök 
senast
7 nov!

Johanna Snellman Falconer 
Studentexpeditionen

Jenny Sundborg
Rekryteringsansvarig 

Kontakta oss:
070 – 886 16 78
antagning@xenter.se

Höstintag 2017 Vårintag 2018 Fo
to
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Ansök
online

A
nsök online

www.xenter.se/ansokan

Så här ansöker du
1 Registrera din ansökan på vår hemsida:
  www.xenter.se/ansokan
2 Kontrollera vilka handlingar som 
 behövs för din utbildning och ladda
  upp dessa.
3 Alla behöriga sökanden bjuds in till 

provdagar. Inbjudan kommer till ditt 
ansökningskonto.

Om du missat sista ansökningsdagen
Du kan se om vi har förlängt ansöknings-
tiden eller om vi har reservplatser på vår
webbplats, under respektive utbildning.

 
 Alla Xenters YH-utbildningar är 
 CSN-berättigade och avgiftsfria.
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Kreativt campus för utvecklande möten
Mötesplats Xenter

Varje månad träffas tusentals människor på Xenter 
Människor med drömmar, ambitioner och planer för 
framtiden. På Xenter sker alla typer av möten med 
studeranden, företag, föreningar och olika branscher. 
På Xenter är det högt i tak och det finns rum för alla.

DÄR MÄNNISKOR MÖTS
Det är omkring 500 personer som studerar vid Xenters
Yrkeshögskola och våra spetsutbildningar på gym-
nasiet i; Film/TV, Foto, Bild & Form, Animation och 
Radio & Ljuddesign. Till Xenters Forum för kreativitet 
och lärande kommer också lärare för att utveckla sin 
pedagogiska kompetens och elever för att öka sin 
mediekunskap i det vi kallar ”Skapande Skola”, ett 
samarbete med Botkyrka Kommun.

X-JOBB GER ERFARENHET OCH JOBB
Entreprenörskapsprojektet X-jobb, där studerande 
frilansar genom Xenter, ger möjlighet att komma ut 
och göra olika uppdrag – kanske en informationsvideo 
till ett företag eller en videolektion till en skola. Idag 
är det främst uppdrag inom film/TV, men ambitionen 
är att även 3D-printing och Robotteknik ska ingå 
inom en snar framtid.

NÄRINGSLIVET MÖTS HÄR
Det regionala närings- och föreningslivet samlas 
här. Företag, föreningar och branscher hyr in sig för 
event eller möten. För småföretagare erbjuder vi 
även ett koncept som kallas ”Coffice”, där vi de kan 
hyra både konferensrum och arbetsplatser genom ett 
medlemskap. Ofta hyr produktionsbolag och andra 
skolor in sig i Xenters TV- och ljudstudior.

Möten och event
Växel 08 530 623 70 
konferens@xenter.se 

event@xenter.se

X-jobb
Olle Eriksson
076 115 01 04 

olle.eriksson@xenter.se 

Forum för lärande och kreativitet
Ann Fagerell
076 115 01 03

ann.fagerell@xenter.se

ÖVER 700 TENTOR VARJE ÅR
Varje år tar vi emot över 700 tentander, 
studenter på andra högskolor i landet, som 
skriver sina tentamen här.

MULTINATIONELLA PROJEKT
Xenter Botkyrka bedriver och samverkar 
kring många olika projekt, både nationellt 
och internationellt för att vidareutveckla 
olika former av lustfyllt och kreativt lärande. 
Ett av dessa är projektet är Erasmus där 
Xenter tillsammans med högskolor från 
Tyskland, Rumänien och Holland i ett ge-
mensamt projekt ska hitta lärmodeller som 
stöder studenten i att ta eget ansvar för 
sitt lärande. Vi har även projektsamarbe-
ten med olika kommunala verksamheter, 
exempelvis utbildningen Robot-SFI.

28
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X-jobb 
Projekt där tidigare 

studerande frilansar 
genom Xenter

Varje år arrangeras 
3D-mässan för 
både bransch och 
allmänhet  

SFI-undervisning 
med Legorobotar

M
ötesplats X

enter
29
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Hitta hit

Hitta till Xenter – vi väntar på dig!
Det är enkelt för dig att åka kollektivt 
till oss. Xenter ligger 25 minuter från 
T-Centralen och 3 minuter från Tumba 
station. 

Det går såklart att ta sig till Xenter med 
bil, antingen via E4:an eller väg 226 också 
kallad Huddingevägen. I mån av plats 
finns det gratis parkering vid Xenter.

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

Xenter

Xenters 
parkering

Botkyrka kommun

Tumba centrum

Tumba gymnasium

Södertälje 

   Stockholm



31

KOM PÅ
ÖPPET HUS!
30 Mars  6 April  2 Maj 
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Xenter i Tumba ligger alldeles intill pendel tågsstationen. 

08-530 623 70
info@xenter.se 
147 85 Tumba 

Besök: Utbildningsvägen 3

www.xenter.se


