VÄLKOMMEN!
Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss. Hör av dig!
Lars-Uno Åkesson, teknikutbildningar

0370-37 70 42

Susanne Bergenholtz, övriga utbildningar

0370-37 71 92

Enikö Ohlsson, verksamhetschef

0370-37 78 77

www.campus.varnamo.se
Nära, professionellt, konkret
VI TROR PÅ EN KORT VÄG från utbildning till jobb.
Därför är våra högskole- och yrkeshögskoleutbildningar
ofta 2 år. Vi varvar teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120 partnerföretag. Dessutom är
utbildningarna framtagna på efterfrågan av näringslivet.
Det innebär att våra studenter blir väl mottagna på arbetsmarknaden.
Lokalerna i Gummifabriken, den kreativa mötesplatsen,
ligger ett stenkast från centrum. Högkvalitativa utbildningar, ett nära bemötande samt fräsch och lättillgänglig
studiemiljö – det är Campus Värnamo!

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 00
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

MÖJLIGHETER

STUDERA OCH BO

VARFÖR SKA DU LÄSA VIDARE?

EN MINDRE SKOLA

Utbildning ger dig ökade möjligheter. Oavsett om du studerar för att få
spetskompetens, för att få in första foten på arbetsmarknaden eller för
att utöka din kompetens, öppnar du nya dörrar till framtiden.

Hos Campus Värnamo försvinner ingen i mängden. Vi har en lugn och
kreativ studiemiljö samt gott om grupprum och undervisningssalar.
Här finns en studentcoach som hjälper till med studenternas personliga utveckling. Allt för att göra studietiden och mottagandet på arbetsmarknaden bättre!

NYCKELTAL
Utbildning ska ge arbete. Över 80% av våra utexaminerade teknikstudenter är i arbete inom ett år. 75% har jobb redan efter 6 månader
– inom sitt utbildningsområde.

VÄRNAMO
Värnamo ligger centralt i Sydsverige, vid E4:an utmed Lagan strax norr
om sjön Vidöstern. Staden är centralort i Gnosjöregionen och entreprenörsandan är stark. Traditionellt är Värnamo en marknadsstad – det
finns gott om butiker och caféer.

En del av studenterna värvas av företagen redan under de företagsförlagda kurserna!

NÄRINGSLIV

BOENDE

I en värld där utvecklingen ständigt går framåt, är kompetens en
färskvara. Därför ser vi det som viktigt att våra utbildningar svarar mot
näringslivets behov: Konkret, verklighetsanpassat och uppdaterat.

FORMER
Hos oss kan du studera på helfart eller deltid.
Utbildningsprogram

Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar
Heltidsstudier

Fristående kurser

Enstaka kurser på högskolenivå
Deltidsstudier

Uppdragsutbildningar

Kurser för kompetensutveckling, skräddarsydda efter arbetsgivarens behov

Öppna föreläsningar

Gratis föreläsningar, kompetensutveckling
med aktuella teman

Vi har ingen brist på studentbostäder! Det finns två fastigheter med
studentlägenheter mitt emot skolan som Finnvedsbostäder hyr ut.
Flera fastighetsbolag hyr ut mindre lägenheter och det finns möjlighet
att hitta inackorderingsrum.

NICOLINA PETRUSIC, STUDENT 2013

KOMMUNIKATIONER

Jag bestämde mig för Campus Värnamo, eftersom jag kunde bo hemma och jobba lite extra samtidigt. Det fungerar bra, eftersom man på
mitt program får lägga upp sina studietider själv!

Campus Värnamo ligger knappt fem minuters gångväg från tågstationen. På två timmar når du därifrån Västkusten, Sydkusten eller Ostkusten och pendeltåg går till såväl Jönköping, Alvesta/Växjö som Halmstad.

KALLE KRANTZÉN, STUDENT 2011
Jag fick jobb direkt efter utbildningen, hos MP Engineering. Det vi lärde
oss har jag hela tiden upplevt som användningsbart. Dessutom var alla
lärare, skolpersonal och handledare ute på företagen starkt engagerade
och det bidrog till en positiv och kul stämning.

WILHELM LARSSON, UTVECKLINGSCHEF THULE
Vi tar regelbundet emot studenter på företagsförlagda kurser. Studenterna jobbar med ett avgränsat problem utifrån vad som är en lämplig
uppgift för dem – och vad vi kan dra nytta av. Givande för alla!

FRITID
Värnamo har många bra fritidsanläggningar: Inomhusanläggningar
som simhall, gym med mera och utomhus finns såväl tempererade friluftsbad och golf som skidanläggning. Alla nya studenter välkomnas
av föreningen Aktiv Fritid, som anordnar olika aktiviteter. På kultursidan
finns flera musikföreningar och biblioteket ligger nära skolan.

