
Yrkesutbildning

Automationstekniker

För dig som  är inskriven  på Arbetsför- medlingen

Som Automationstekniker arbetar du med att installera och  
underhålla automatiskt styrda anläggningar där industrirobotar  
kan förekomma. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat.  
En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och  
automationsteknikern använder sig då av mätinstrument och  
testprogram för att hitta felen. Utbildningen till Automationstekniker 
sker enligt branschrekommendation från Installatörsföretagen. 



Nercia utbildning  Yrkesutbildning - Automationstekniker

Om utbildningen

Vill du veta mer?
Kontakta Kent Norström  
Tel: 070-812 24 60   Mail: kent@nercia.se

Vem kan gå en yrkesutbildning hos oss?
Om du är arbetslös och är inskriven som arbetssökande 
vid Arbetsförmedlingen kan du söka en yrkesutbildning 
hos oss på Nercia. Ta kontakt med arbetsförmedlingen 
och föreslå vilken utbildning du vill gå.

Vilka förkunskaper krävs?
De förkunskaper du måste ha för att få börja en  
yrkesutbildning är matematik och svenskakunskaper 
motsvarande nioårig grundskola (SFI C-nivå). För vissa 
utbildningar krävs även matematik samt engelska  
på gymnasienivå.

Kursupplägg
Varje yrkesutbildning innehåller ett antal delkurser som 
speglar den kompetensprofil som behövs i respektive 
yrke. Den exakta sammansättningen av delkurser i just 
ditt fall beror på vilka förkunskaper du har. Det du inte 
kan lär vi dig, det du redan kan hoppar vi över. På det 
sättet blir också programmets längd individuell. Normal 
utbildningstid är ca. 1 år.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), 40 dagar
I slutet av utbildningen får du möjlighet att praktisera 
dina nyvunna kunskaper på ett företag i regionen.  
Förutom att det breddar dina kunskaper ytterligare, 
ökar det också dina chanser till en anställning. 

Informationsträff
Vi har kostnadsfria informationsträffar varje vecka på 
alla orter. Se veckodag och tid på nercia.se. 

Nästa utbildningsstart
Intag sker normalt varje måndag på följande orter:  
Stockholm, Göteborg, Kalmar, Västerås, Norrköping, 
Malmö, Nässjö, Trollhättan, Västervik,

Pris
Yrkesutbildningarna är kostnadsfria för deltagarna. 
Utbildningsbidrag erhålls från Arbetsförmedlingen.  
På vissa orter finns även möjlighet till CSN lån om du 
inte är arbetssökande.

Programinnehåll

Rikttid: 225 dagar (48 veckor) + APL

Datorteknik 1a 15

Elektromekanik 15

Energiteknik 1 15

Mekatronik 1 15

Elkraftteknik 15

Praktisk ellära 15

Servicekunskap 15

Mät- och reglerteknik 15

Mät- och styrteknik 15

Programmerbara styrsystem 15

Industriell informationsteknik 15

Underhåll - mekatronik 15

Elmotordrivsystem 15

Industriautomation 15

Mekatronik 2 15

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 40

Moduler Dagar


