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Morgondagens IT-tekniker
Det här är utbildningen för dig som tycker om problem-
lösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk 
och säkerhet dessutom har du förmåga att vara service- 
minded och lätt för att bygga goda kundrelationer.
 
Yrkesutbildningens mål
Efter examen har du kompetens att arbeta som Moln- och vir-
tualiseringstekniker med installationer och konfigurering. 
Du kan utföra felsökning, installation och konfiguration av 
datorer och servrar. Vidare har du lärt dig att arbeta projekt- 
och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt 
och har förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna 
rollen i olika arbetssituationer.   

LIA
LIA-perioder på företag och i organisationer ger dig möjlighet 
att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapa 
kontakter som leder till jobb. LIA omfattar totalt 20 veckor.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för IT-tekniker är mycket god och 
bedöms så vara även framöver. Särskilt efterfrågade 
är kvalificerade IT-tekniker med en bred kompetens- 
plattform, där de inte bara förväntas behärska själva tekni-
ken utan även uppgifter som relaterar till rådgivning.  
Efter utbildningen kan du arbeta som Moln- och virtualier-
ingstekniker, teknisk konsult och supporttekniker.
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