
El-och Avioniktekniker
1 Termin, 100 YH-poäng, Linköping, 

Vill du ha ett spännade jobb inom 
flygindustrin med möjlighet att jobba i hela Europa? Då är 
utbildningen El och Avioniktekniker något för dig. 

Efterfrågan på El- och avioniktekniker är mycket stor och det råder i 
dagsläget brist på kompetensen i princip hela Europa. 

El och Avionikteknikerutbildningen ger dig B2 behörighet och därmed 
befogenheter att arbeta med luftfartygs el- och avioniksystem.

En B2 tekniker arbetar ofta i nära samarbete med flygtekniker och som 
alltid inom luftfartygsunderhåll ställs stora krav på noggrannhet. 

Möjliga arbetspIatser för en flygelektriker är i flygbolag, flygverkstäder 
eller i Försvarsmakten. 

Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska 
regelverket del-147.

Start: Augusti 2021
Sista ansökan: 15 maj 2021
Ansök via: www.osyh.se

För att vara behörig till denna 
utbildning måste den sökande 
uppvisa fullständigt utbildnings-
intyg B1.3 alternativt part 66 
certifikat B1.3.

KONTAKT
Henrik Lilliesköld
072-240 08 90 
henrik.lillieskold@linkoping.se
www.linkoping.se

DRIFTTEKNIKER 
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i  Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
 specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE 
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda 

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

15 MAJ

Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED



AERODYNAMIK, STRUKTUR OCH SYSTEM, 40 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få kunskaper om hur de 
elektroniska och digitala flyginstrumentsystemen, information 
och överföringssystemen samverkar med luftfarkostens övriga 
system och då företrädesvis de mekaniska systemen. 
Kursen ska även ge kompetens för att utfärda release to service 
efter underhållsarbete, reparationer- och modifieringsarbete av 
avancerad karaktär på luftfarkoster enligt EASA:s krav. 
 
DIGITALTEKNIK OCH FLYGINSTRUMENT, 15 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få utveckla och bygga 
vidare tidigare erhållna kunskaper i Digitalteknik och flygin-
strument. Den studerande ska få fördjupande och ingående 
kunskaper om informations- och överföringssystem, samt 
uppbyggnaden av en modern cockpit. Kursen ska även ge 
kunskap om moderna datorers uppbyggnad och användning i 
moderna flygplanssystem samt funktion av typiska elektroniska 
och digitala luftfartygssystem. 

ELEKTRONIK FÖR FLYGTEKNIKER, 10 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få utveckla och bygga 
vidare tidigare erhållna kunskaper i Elektronik för flygtekniker. 
Den studerande ska få fördjupande och ingående kunskaper 
om elektronik som förekommer i flygfarkoster samt hur den 
verkar och fungerar.

FLYGTEKNISK UNDERHÅLLSTEKNIK, 10 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få utveckla och bygga 
vidare tidigare erhållna kunskaper i Flygteknisk underhållsteknik.
Den studerande ska få kunskap om för yrkesområdet typiska 
verktyg och utrustning samt deras hantering. Kursen ska också 
ge kunskap om handhavande av luftfarkoster på marken,
tillsynsmetoder samt demontering och montering av
komponenter. Den studerande ska få kunskap om hur
flygtekniskt underhåll regleras av luftfartsbestämmelser och 
säkerhetsaspekter på arbetsplatsen. 

FRAMDRIVNING, 5 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få kunskaper om hur 
de elektroniska och digitala flyginstrumentssystem, information 
och  överföringssystem samverkar med luftfarkostens fram-
drivningssystem. 
 
INTERNPRAKTIK, 15 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få utveckla och bygga 
vidare tidigare erhållna kunskaper i Internpraktik. Den stude-
rande ska få tillämpa sina teoretiska kunskaper, under instruk-
törs handledning, i praktiken. Den studerande ska även få 
förtrogenhet med arbetstekniker samt kunskaper om säker-
hetsaspekter på arbetsplatsen. 

LÄRANDE I ARBETSLIVET, 5 YH-POÄNG
Kursens mål är att den studerande ska få utveckla och bygga 
vidare tidigare erhållna kunskaper i Lärande i arbetslivet. Den 
studerande ska få delta och verka i företag och få erfarenhet 
av hur arbetet för kvalitetssäkring, flygsäkerhet och arbetsmiljö 
bedrivs. Den studerande ska även få möjlighet att använda 
sina teoretiska kunskaper i samband med praktisk problemlös-
ning i verkliga situationer.
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