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Kvalificerad 
kontaktledningstekniker
1 år, 200 YH-poäng

Kontaktledningstekniker är yrket för dig som gillar att arbeta utomhus, är 
social, säkerhetsmedveten, noggrann och intresserad av mekanik.

YH-UTBILDNING NÄSSJÖAKADEMIN

ARBETSUPPGIFTER
Som kontaktledningstekniker arbetar du med att er-
sätta gamla kontaktledningar med nya och att under-
hålla och laga de befintliga kontaktledningarna och du 
arbetar mycket med el- och trafiksäkerhet på järnvägs-
spåren. Till din hjälp har du spårgående fordon och 
du jobbar från korg. 

Yrket utövas utomhus och innebär att följa ritningar 
och att ha god materialkännedom. Det är ett fysiskt 
arbete som kräver god kondition och rörlighet. 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är ettårig och läggs upp i nära samver-
kan med regionala och nationella entreprenadföretag, 
vilket innebär att utbildningens innehåll motsvarar de 
krav som dina framtida arbetsgivare ställer.

Utbildningen är en påbyggnad på el- och energipro-
grammet och ger dig de kunskaper som krävs för att 
kunna arbeta som kontaktledningstekniker.

EFTER UTBILDNINGEN
Det finns ett stort behov av fler kontaktledningstek-
niker vilket skapar mycket goda möjligheter för arbete 
efter avslutad utbildning. 

VAR? NÄSSJÖAKADEMIN, NÄSSJÖ
HUR? 1-ÅRIG YH-UTBILDNING MED LIA
NÄR? START I JANUARI 2022
ANORDNARE: NÄSSJÖAKADEMIN

Min bild är att det finns alla
möjligheter i yrket.
Vill man så kan man göra karriär och utvecklas i 
branschen och vill man inte vara anställd finns det 
möjlighet att starta eget.

Claudio Araneda
studerande på Nässjöakademin

nassjoakademin.se



PRAKTIK – LÄRANDE I ARBETE (LIA)
14 veckor av utbildningstiden är LIA-praktik ute på 
företag. Här får du möjlighet att praktiskt tillämpa 
dina nyförvärvade kunskaper samtidigt som du får en 
första kontakt med dina framtida arbetsgivare.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under 
handledning får du vidareutveckla dina kunskaper 
från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del 
av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och 
får känna på din kommande yrkesroll redan under 
studietiden.

HÄLSOUNDERSÖKNING
Du bör genomgå en syn- och hörselundersökning 
med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrol-
len och fylla i en hälsodeklarationsblankett. Läkar- och 
optikerundersökningen bekostar du själv. Läs mer på 
Transportstyrelsen hemsida.

STUDIESTÖD OCH EXAMEN
Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berätti-
gar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en  
yrkeshögskoleexamen. 

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen bygger på kunskaper motsvarande 
El- och energiprogrammet eller motsvarande på 
gymnasiet. Det finns också möjlighet att bli valide-
rad om du har annan utbildning eller yrkeserfaren-
het som gör att du kan anses behörig.

Du som saknar behörighet till utbildningen kan gå 
de behörighetsgivande elkurserna som startar i 
september 2021. Dessa ansöker du till i samband 
med ansökan till YH-utbildningen. 

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (nivå 
gymnasiala kurser på Nässjö lärcenter) när du läser 
de behörighetsgivande kurserna.

NÄSTA START
Januari 2022. Ansök senast 15 augusti på 
www.nassjoakademin.se

KONTAKT
Thomas Gustafsson, Utbildningsledare
thomas.gustafsson@nassjo.se
0380-51 72 59


