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Som projektkoordinator inom möbel- och inredningsbranschen leder du arbetet i inrednings- och
designuppdrag – från förfrågan till leverans.
Under utbildningen lär du dig den övergripande
processen från planritning till färdig produkt,
men även att leda ett team och hantera ekonomi
och tidsplanering.

UTBILDNINGENS MÅL

Efter examen har du kompetens att hantera ett
inredningsuppdrag från förfrågan till leverans. Du
kan ta ansvar för kvaliteten i alla led och har de
kunskaper inom kundhantering, projektledning,
material, teknik och marknadsföring som krävs
för att utföra jobbet.

LÄRANDE I ARBETE (LIA)

I utbildningen ingår tre LIA-perioder på totalt 20
veckor. Då jobbar du i skarpt läge på till exempel
producerande företag, design- och arkitektkontor
eller inredningsföretag. Här utvecklar du dina
teoretiska kunskaper i praktiken och får kontakter
som leder till jobb.

ARBETSMARKNAD

Utbildningen har sitt ursprung i en nationell
undersökning som genomförts på företag inom
produktion, design och arkitektur. Alla är överens

om att det krävs nya medarbetare med bred
kompetens inom möbel- och inredningsbranschen
som kan koordinera större uppdrag från både
offentliga och privata kunder.

KURSER

• Affärsprocess, hållbarhet och cirkulär ekonomi
• Digitala verktyg och miljömodellkonstruktion
• Design med omtanke
• Designhistoria, framtid och innovation
• Designmetodik och projektering
• Examensarbete
• Företagande – simuleringsprojekt
• LIA – produktionsteknik
• LIA – innehåll och process
• LIA – projektering inom inredningsbranschen
• Marknadsföring och varumärke
• Materialkunskap
• Produktionsteknik, process och digitala verktyg
• Projektledning
• Upphandling, kundhantering offentlig miljö

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Sista ansökningsdag : 15 april 2019
Utbildningsstart : 19 augusti 2019
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 20
Ort : Tibro
Kontakta oss : Kundcenter Väst
Telefon : 010-516 18 11
E-post : kundcenter.vast@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/projektkoordinator
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

