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Om man, som jag, är
intresserad av att arbeta
med nya uppgifter och hitta
nya lösningar så är det här
ett toppenjobb. Signalteknik
är ett stort område så jag
kommer hela tiden få lära
mig nya saker och det
känns jättebra.”

Signaltekniker
200 YH-POÄNG

Jobba på den
högteknologiska
järnvägen!
Är du noggrann, initiativtagande, trivs
att jobba tillsammans med andra och
vill bidra till samhällsutvecklingen?
Då är signaltekniker ett yrke för dig.
Som signaltekniker är du med och underhåller
och bygger järnvägens många signalsystem.
Allt för att bibehålla den höga säkerheten på
järnvägen. Du kommer att arbeta med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som
händer längs spåret. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom el- och
banteknik samt telekommunikation blir du en
samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa akuta feltillstånd i spåret.

Om utbildningen
Under den ettåriga utbildningen kommer
våra kompetenta lärare – alla med flerårig
erfarenhet av arbete i järnvägsbranschen –
att varva teori med praktiska moment på vår
stora övningsanläggning.
I en unik järnvägsmiljö har du tillgång till
bangård med spår, järnvägsfordon och järnvägsmuseum. Du får prova på arbetslivet
genom LIA (Lärande i arbete) hos någon av
våra företagspartner i branschen och kommer
under utbildningen även att göra ett
examensarbete.

Om Trafikverksskolan
Trafikverksskolan ligger lättillgängligt i
centrala Ängelholm – ett stenkast från bussoch tågstation – mittemellan havet och
centrum.
I centrum finns affärer, banker, apotek,
hotell, restauranger och krogar. Vill du uppleva mer når du Danmark och kontinenten på
bara ett par timmar.

Behörighet
För att du ska bli antagen till utbildningen krävs
• en svensk gymnasieexamen eller motsvarande utländsk examen
• goda kunskaper i svenska
• förkunskaper i
– Ellära 1
– Mekatronik 1
– Elektromekanik 1

Har du inte dessa förkunskaper?
Kontakta oss för mer information.
Alla som arbetar i spåret genomgår tester
som bedömer fysisk lämplighet för yrket.
Läs mer om behörighet, urval och antagningsprocessen på trafikverksskolan.se/
YHsignalteknik
Denna YH-utbildning är CSN-berättigande
och ger 200 YH-poäng.

