Produktionsledare, tillverkande industri
YH-utbildning, 2 år, halvfart
Behovet av produktionsledare med rätt kompetens är stort! Den här utbildningen har
tillkommit på efterfrågan från företag som har svårt att rekrytera produktionsledare
med rätt kompetens och vänder sig till dig som idag arbetar inom produktion och vill
utvecklas och ta steget till att bli industrins framtida ledare.
Produktionsledaren - en nyckelroll

I samspel med arbetslivet

En kritisk faktor för att tillverkande industri ska behålla internationell konkurrenskraft är att produktionen
ständigt förbättras. Produktionsledaren har en nyckelroll och leder arbetet så att produktionen kontinuerligt
effektiviseras. För rollen är det viktigt att ha goda kunskaper i såväl ledarskap som produktionsutveckling och
en förmåga att motivera och leda människor.

Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med
arbetslivet. Kurserna Arbetsplatsförlagt projektarbete
och Ledarskap i praktiken genomförs helt och hållet på
en arbetsplats. Det kan ske på din ordnarie arbetsplats
eller på ett fadderföretag.

Kombinera arbete och studier
Hela utbildningens upplägg och innehåll är skräddarsytt för att du ska kunna kombinera arbete med studier.
Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete
mellan dig och din arbetsgivare som en del i en kompetensutvecklingsinsats. Naturligtvis kan du också söka
och genomföra utbildningen på egen hand.
Utbildningen bedrivs på halvfart under två år. Undervisningen koncentreras till tre dagar per månad, däremellan krävs att du arbetar på egen hand med litteratur och
kursuppgifter som kopplas till en arbetsplats.

Efter utbildningen kan du arbeta som:
- Produktionsledare
- Första linjens chef
- Arbetsledare/teamledare
- Förbättringssamordnare/leankoordinator
- Produktionstekniker

Läs mer om utbildningen på www.montico.se
eller kontakta Utbildningsledare Maria Braun,
maria.braun@montico.se, telefon 0470-78 81 97.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Antal poäng:
Antal platser:
Studietakt:
Utbildningstid:
Studieort:
Examen:
Finansiering:
		
Ansökan:
		

Introduktion till produktionsledning och lean
Introduktion till ledarskap
Arbetsmiljö
Industriell ekonomi
Produktionsutveckling
Arbetsrätt
Projektledning- och metodik
Arbetsplatsförlagt projektarbete
Ledarskap och kommunikation
Ledarskap i praktiken
Examensarbete

220 p
26
Halvfart
Augusti 2020 – juni 2022
Växjö
Yrkeshögskoleexamen
Utbildningen berättigar till
studiemedel via CSN.
Via ansökningsformulär på
www.montico.se

Sista ansökningsdag 15 maj 2020.

20 p
10 p
10 p
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40 p
10 p
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20 p

Behörighet

Urval

Behörig att söka är du om du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier, samt minst
tre års arbetslivserfarenhet från produktion i
tillverkande industri.

Skulle antalet behöriga sökande vara fler än antalet
platser på utbildningen, så görs ett urval. Urvalet sker
utifrån yrkeserfarenhet och tidigare utbildning.

Grundläggande behörighet kan uppnås på flera
olika sätt. Är du osäker på om du uppfyller kravet,
kontakta oss gärna.

Mer information om behörighet och urval hittar du på www.montico.se.

Vad är Yrkeshögskolan?

Om Montico

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens
som finns ute i arbetslivet. Utbildningsutbudet och
innehållet i utbildningarna styrs av arbetslivets
behov och varierar därför över tid. Detta ger effektiva utbildningar som är lite kortare än traditionell
högskola, ofta ett till tre år långa.

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder
helhetslösningar till företag och privatpersoner inom
rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har
kontor på över 20 orter i Sverige med huvudkontor
i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell
arbetskraft. Läs mer på www.montico.se.

Utbildningarna håller högt tempo och studenterna
utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningarna varvar teori med praktik ute på en eller flera
olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).
Medelåldern på utbildningarna är 29 år, och de
flesta som går på yrkeshögskolan har jobbat några
år eller studerat på högskolan tidigare. Alla utbildningar styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är
företrädare för arbetslivet.

