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Nära 
Professionellt 

Konkret

Sedan starten 2007 har Campus Värnamo vuxit rejält. Utbildning-

arna och högskolesamarbetena är många fler, personalstyrkan 

mångdubbelt större och utbildningslokalerna finns numera i stora, 

nyrenoverade lokaler tillsammans med näringslivet och kulturen. 

Trots det är vi fortfarande en mindre skola där ingen försvinner i 

mängden och det är nära mellan studenter och personal. Att vi 

dessutom lyckats behålla samma engagemang och höga kvalitet 

glädjer oss mycket.  
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Lär känna staden och andra studenter tidigt 
Eric, Projektledare Ditt Värnamo

Ta möjligheten att utveckla och forma din utbildning 
Andreas, Alumn Webbutvecklare .NET

Under ditt första år träffar du din bästa referens 
Cinna, Utbildningsansvarig

Ditt första steg i karriären 
Enikö, Verksamhetschef

Prioritera studiebesöken, de är guldkorn 
Anna, Alumn 3D-teknik
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RÄTT KOMPETENS

Vi arbetar nära företagen, den offentliga sektorn, högskolor 
och universitet. Våra utbildningar har tagits fram till- 
sammans med branscherna. Därför vet vi vilka kunskaper  
studenterna behöver inom sina yrkesroller och arbets- 
givarna får den kompetens de efterfrågar. 

Dessutom arbetar de flesta av våra lärare och föreläsare i 
den bransch eller yrkesroll som de samtidigt undervisar om. 
Utbildningen är därmed alltid uppdaterad och har stark 
koppling till det praktiska yrket.

ANSTÄLLNINGSBAR

Vi lägger stor vikt vid individens personliga utveckling 
under tiden hos oss. Förutom yrkeskunskaper så har arbets-
givare fler förväntningar och krav på sina anställda. Under 
din utbildning erbjuds du därför träning i entreprenöriellt 
förhållningssätt såsom ansvarstagande, drivkraft, samarbets-
förmåga och lösningsfokus samt hur du utvecklar dina styrkor. 

VERKLIGHETEN

Som student hos oss kommer du snabbt i kontakt med verk-
ligheten utanför skolan. Samtal med branschen, studiebesök, 
företagsförlagda kurser och skarpa projekt hör till vardagen 
hos oss. 

I flera av våra utbildningar varvas teori med långvariga 
praktiska moment hos företag eller offentlig sektor. Förutom 
praktisk erfarenhet och branschvana ger det kontakter och 
möjligheter till framtida anställning. Ca 90% av våra tidigare 
studenter är i jobb eller har fortsatt studera.

Nära mellan personal 
och student

Engagemang och kvalitet

Det viktigaste för oss är att vi erbjuder yrkesinriktade utbildningar och att 
vi arbetar för hög anställningsbarhet. Vårt motto är enkelt - ”Get to work”. 
Trots vår expansion försvinner ingen i mängden. Att vi under resan lyckats 
behålla samma engagemang och höga kvalitet gör oss glada och stolta.

Foton: Jonas Johansson
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Välkommen till Värnamo
I västra delen av Småland ligger Värnamo - en charmig småstad med gott 
om caféer, uteserveringar, shopping och härlig natur. Orten är präglad av 
den entreprenöriella Gnosjöandan, sin historia inom möbeldesign och de 
många vattendragen. 

EN AKTIV ORT

Vi kan stolt konstatera att du en ledig dag kan välja allt från 
en konstutställning på konst- och designcentret Vandalorum 
till att åka skidor i södra Sveriges största skidanläggning. 
Eller varför inte paddla kanot eller spendera en dag i träd-
topparna på höghöjdsbanan? Kanske passar en avslappnad 
dag med shopping och en lunch på en uteservering vid 
vattnet bättre?

STUDENTBOENDE

Mitt emot skolan finns två fastigheter med student-
lägenheter som hyrs ut av det kommunala fastighets-
bolaget Finnvedsbostäder. Hösten 2018 är ytterligare  
en nybyggd fastighet inflyttningsklar.

Flera fastighetsbolag hyr dessutom ut mindre lägenheter 
och det finns möjlighet att hitta inackorderingsrum.  
Mer information hittar du på campus.varnamo.se/boende.

DITT VÄRNAMO 

Ditt Värnamo är en del av Värnamo Näringsliv AB och verkar 
för att nyinflyttade ska trivas och utvecklas i Värnamo. Om 
du har frågor eller funderingar kring din nya hemstad så 
svarar Eric Grahn gärna på dessa. Ditt Värnamo arrangerar 
också aktiviteter för Campus Värnamos studenter.

NÄRA TILL ALLT

Om du har hemlängtan eller vill till storstaden så är 
kommunikationsmöjligheterna många. Värnamo ligger 
centralt i södra Sverige och du tar dig snabbt till din destina-
tion med bil, buss, tåg eller flyg. 

Stationen ligger ett stenkast från Campus Värnamo och på 
två timmar når du Göteborg, Malmö eller Kalmar. Tågen går 
också till både Jönköping och Växjö, där du kan ta flyget.

Nytänk
Framåtanda

Design

Ingegerd Råman på Vandalorum, foto: Patrik Lindell/Vandalorum
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Coachning
Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling under tiden hos oss. 
Förutom yrkeskunskaper har arbetsgivare andra förväntningar och krav på 
sina antällda. Campus Värnamo har en egen studentcoach och vi satsar 
medvetet på coachning under din studietid, både individuellt och i grupp. 

PERSONLIG UTVECKLING

”För en framgångsrik utbildning krävs allt mer av  
utbildningsarrangören för att ge studenterna den breda 
kompetens som efterfrågas inom det svenska arbetslivet.  
 
Campus Värnamo utvecklar studenterna genom aktiv 
coachning för att öka förmågan till initiativkraft, lagarbete 
och kommunikation.”  

Torbjörn Egerhag

KD Feddersen Norden AB

GRUPPDYNAMIKENS BETYDELSE

Vårt mål är att öka din anställningsbarhet och förbereda 
dig med både yrkeskunskaper och en verktygslåda med 
utvecklade personliga egenskaper som gör dig rustad för 
arbetslivet t ex ansvarstagande, drivkraft, samarbets-
förmåga och lösningsfokus samt hur du utvecklar dina styrkor.  

Gruppdynamikens roll i ett team är ett viktigt inslag i coach-
ningen. Förståelsen för gruppen bidrar till att du agerar som 
en lagspelare och kan kommunicera framgångsrikt och vara 
lösningsfokuserad, även i konfliktsituationer.

Foton: Jonas Johansson
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@Campus Värnamo
Campus Värnamo ligger i centrala Värnamo och det är nära till allt. Inom 
fem minuters gångavstånd finns både stationen, centrum med butiker, 
restauranger, mysiga uteserveringar och studentbostäder. Sedan 2013 är vi 
på plats i våra häftiga och omtyckta lokaler i Gummifabriken tillsammans 
med Värnamo Näringsliv, Science Park och branschorganisationer.

OMTYCKT OCH KREATIV MILJÖ

Det finns gott om grupprum och undervisningssalar i olika
varianter och studiemiljön är både lugn och kreativ. 
Byggnaden är helt färdigställd under våren 2018 och då till-
kommer spännande miljöer i bibliotekets olika plan. Mellan 
studiepassen kan du koppla av med en lunch eller fika i 
restaurangen, en stunds musik från livescenen eller varför 
inte se en film i någon av de tre biosalongerna?

Kultur
Akademi 
Näringsliv
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@Gummifabriken
Det är en spännande resa att vara en del av Värnamo kommuns stora 
tillväxtsatsning i Gummifabriken. Med fokus på kunskap och innovation 
finns vi på platsen för många spännande möten som leder till tillväxt.  
Redan idag blir idéer till företag och företags problemställningar blir lösta 
genom studenters skarpa projekt.

NÄRINGSLIV, UTBILDNING OCH KULTUR

Under våren 2018 når Gummifabriken nya höjder då 
näringslivet och Campus Värnamo kompletteras med den 
tredje hörnstenens ankomst, kulturen. Vi ser verkligen fram 
emot ytterligare en dimension av möten, kulturella näringar 
och expansion i ett hus som innehåller det mesta.  

ETT HUS SOM SJUDER AV LIV

Utbudet i lokalerna blir stort och skiftande - en central del 
blir restaurang, café och uteservering. Här finns också en 
matsal särskilt tillägnad studenterna. Biblioteket med sina 
olika plan har flera spännande temarum och auditoriet 
med plats för över 400 besökare blir scenen för många olika 
föreställningar. Livescenen möjliggör de mindre framträdan-
dena och i biosalongerna finns filmmyset på nära håll . 

ETT AXPLOCK AV AKTIVITETER

Det är efterlängtat att erbjuda våra studenter en helhet med 
ett spännande och kreativt campus utöver studierna . Vi ser 
fram emot att se studenter lyssna på musik från livescenen 
under lunchen, ha temafester i restaurangen eller pausa 
från studierna med en filmpremiär på bion eller en konsert 
i auditoriet.

TEKNIKCENTER MED AMBITIONER

Campus Värnamos Teknikcenter blir tre gånger så stort i de 
nya lokalerna och målet att vara nationellt känt blir inom 
räckhåll. Äntligen kan många fler av de nyfikna besökarna 
som står på kö tas emot och teknikintresset kan fortsätta 
att odlas hos både stora och små. För studenterna ökar 
möjligheterna att laborera och realisera idéer med hjälp av 
modern teknisk utrustning, t ex någon av teknikcentrets 
3D-skrivare.

Foton: MA Arkitekter



Stabil grund  
i CAD 

KONKRETA AVTRYCK I VERKLIGHETEN

Kontakterna med studenter är många och det är roligt 
med driv och teknikintresse hos dessa ungdomar. Jag 
har följt många av dem i sin yrkesbana och ser självklart 
möjlighet till rekryteringar.

Vi på Herber Engineering har sett konkreta avtryck i verk-
samheten genom beräkningar, valideringar och produkt-
konfiguratorer från studenterna. Hos oss får studenterna 
praktisera momenten i verkligheten och vi får ta del av de 
senaste digitala verktygen som studenterna lär sig under 
utbildningen.

Anders Alrutz, ägare och CTO 

Herber Engineering AB

Med Campus 
Värnamos kontaktnät 
ökar möjligheten till 
jobb direkt efter ut-

bildningen

Jonas Sörell, alumn 3D-Teknik

Technical Consultant, PLM Group

Foto: Foad Baghlanian
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EFTERFRÅGAD KOMPETENS

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som konstruktör 
eller produktutvecklare. Din yrkesroll kan innehålla uppgifter 
som konstruktionsberäkningar, materialval, design, 3D- 
modellering eller CAD-support..

PRODUKTUTVECKLING

Under utbildningen lär du dig att skapa en optimal process 
från idé till färdig produkt med hjälp av världsledande 
program inom produktutvckling och produktion. 

Du använder modern datorutrustning, de senaste program-
varorna och utför tekniska beräkningar både med och utan 
datorstöd. Du erbjuds också att genomföra ett test som är 
framtaget av branschen (CSWA) för att bli internationellt 
certifierad i 3D CAD.

Utbildningen omfattar också grundläggande program-
mering och dokumenthantering – viktiga kunskaper för 
automatiserad produktutveckling och konstruktion. Utbild-
ningen kompletteras utöver detta med entreprenörskap, 
marknadsföring och ekonomi. 

TEORI I PRAKTIKEN

Genom Näringslivsförlagda kurser (NFK) får du omsätta dina 
teoretiska kunskaper i praktiken och får då arbeta med 
skarpa projekt hos våra partnerföretag. Branschen med-
verkar även genom bland annat gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar. Detta ger praktisk erfarenhet och 
kontakter i branschen redan före examen.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Jönköping University, Tekniska Högskolan har tagit fram 
utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas 
ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens 
kunskapsbehov. Utbildningen är förlagd till Campus Värnamo.

3D-teknik
Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter?  
Utbildningen 3D-teknik förbereder dig för att arbeta i kreativa och sociala miljöer 
med problemlösning, nytänkande och teknisk utveckling av nya, miljövänliga 
produkter. 

FAKTA

Högskolepoäng: 120 poäng (2-årig högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018

Studietakt: Helfart
Studieort: Värnamo
Examen: Högskoleexamen, inriktning 3D-teknik

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt 
Ma 2a/b/c eller motsvarande.

Anmälan görs på www.antagning.se 
- senast 16 april 2018
Anmälningskod: HJ-52502

För mer information: 
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson: Irene Hallman, 0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se
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EFTERFRÅGAD YRKESROLL

Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och fastig-
hetsbranschen. Det finns ett stort behov av den kunskap 
och kompetens utbildningen ger och när du är klar med ut-
bildningen är du redo för yrkesroller som energisamordnare, 
fastighetsingenjör, energiexpert, driftingenjör - fastighet 
eller teknisk förvaltare.

ENERGIEFFEKTIVISERA

De senaste åren har miljökraven och intresset för effektiv 
energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som om-
byggnation och fastighetsförvaltning. Vi står inför stora 
utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffek-
tivisering för att minska miljöpåverkan samtidigt som kraven 
på funktion och brukarperspektiv ska bibehållas och allra 
helst förbättras. 

I utbildningen får du kunskaper om byggprocessen, hållbart 
byggande och effektiv energianvändning. Vikten av att 
samverkan fungerar väl mellan bygg-och fastighetsbran-
schens många aktörer är avgörande för att skapa optimala 
fastighetslösningar.  Här får du en avgörande roll.

TEORI I PRAKTIKEN

Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik 
yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med 
företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får 
du en direkt närhet till näringslivet under hela utbildningen. 

I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt för att 
öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din 
kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas 
också kontinuerligt.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus 
Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildning-
ens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisa-
tioner och företag tagit fram utbildningen så att den väl 
svarar mot marknadens kunskapsbehov. 

Fastighetsingenjör
Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur olika 
installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och energiåtgången 
påverkas. Under utbildningen lär du dig att initiera och planera för optimering  
av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt 
projektledning i byggprocessen.

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yh-poäng (2-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018.

Studietakt: Helfart
Studieort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser.  
För information om kraven samt alternativa möjligheter 
att bli behörig se www.campus.varnamo.se/utbildningar 

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018

Kontaktperson: Veronica Sandkvist, 0370-37 74 40 
veronica.a.sandkvist@varnamo.se
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Spindeln i nätet

De praktiska momenten ger en bra bild av studenten 

och blir faktiskt en rekyteringsbas för oss då vi ständigt 

behöver kvalificerade medarbetare. 

Det behövs en yrkeskår som för samman de olika 

spetskompetenserna i byggbranschen. Arkitektur, 

konstruktion, el och VVS är några av de områden som 

behöver en bra samverkan och här kommer fastig-

hetsingenjören in i bilden. Vi efterfrågar personer med 

kunskap att sammanföra kompetenserna och få alla 

att jobba mot samma mål i en beställarroll eller som 

konsult. 

Johnny Grauengaard, VD , Arkitekt MAA/MSA

BSV, arkitekter & ingenjörer AB



Efterfrågad  
kompetens

HÖGAKTUELLT ARBETSFÄLT

Vi efterfrågar kunskap och kompetens inom två aktuella 
frågor - hur integrerar vi barn och ungdomar i det svenska 
samhället och hur hanterar vi de som mår dåligt? 
Rekryteringsbehovet av dessa kompetenser är mycket 
stort!

När studenterna genomför praktiska moment i vår 
verksamhet får de en inskolning vilket innebär en kortare 
rekryteringstid för oss och en bonus för studenterna när 
de är färdigutbildade. 

Arsim Ahmeti, verksamhetschef Kajen  

och mobila teamet, Värnamo kommun

Vi behöver  
specialistkompetens  

i arbetet med  
integration för barn 

och ungdomar

Foto: Jonas Johansson
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STORT REKRYTERINGSBEHOV

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrations-
pedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende 
eller som ungdomspedagog för skola och fritidshem. 

Det finns redan idag en stor efterfrågan på integrations-
pedagogens kompetens. Arbetsgivare är både kommuner 
och privata aktörer. 

MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER

Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett 
professionellt och kvalificerat sätt med barn och ungdomar 
samt främja deras integration i det svenska samhället.  
Du lär dig att arbeta utifrån mänskliga rättigheter och 
aktuell lagstiftning och får träna på olika metoder för att 
bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer och 
konflikthantering. 

En viktig del i utbildningen är också att lära sig att doku-
mentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete, enligt 
gällande lagstiftning och sekretessregler. För att stödja 
utvecklingen av din yrkesidentitet och din förmåga att 
utveckla ett professionellt förhållningssätt får du också 
kunskaper om processer och formella regelverk som styr 
verksamheten. 

Du får kompetens i att hantera och leda olika typer av 
samtal, även via tolk. Du får också kunskap i kris- och kon-
flikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna 
hantera skillnaderna i olika livsåskådningar, kulturella och 
etniska förhållanden samt hur ensamkommande barn och 
ungdomar påverkas av dessa. 

TEORI I PRAKTIKEN

Under LIA-perioderna får du chansen att omsätta dina 
teoretiska kunskaper i praktiken, redan under studietiden.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen sker på distans med träffar varannan vecka i 
Värnamo eller Oskarshamn. Undervisningen sker i form av 
föreläsningar, seminarier och praktiska övningar baserat på 
verkliga situationer samt via Lärande i arbete (LIA).  

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär 
en stor frihet att studera när och hur du vill men också stort 
ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Utbildningen är framtagen tillsammans med flera 
kommuner och privata boenden i Småland samt Jönköping 
University, Högskolan för lärande och kommunikation, som 
också är utbildningens huvudman.

Integrationspedagog
Integrationspedagog är en utbildning som leder till arbete med att stödja barn och 
ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland  
annat på att skapa förståelse för olika kulturer, kunskap om integration och samtals-
kompetens. 

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yh-poäng (2-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018.

Studietakt: Helfart 
Studieort: Värnamo eller Oskarshamn
Examen: Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser. 
För information om kraven samt alternativa möjligheter 
att bli behörig se www.campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018

Kontaktperson: Hanna Hartikainen, 0370-37 79 78
hanna.t.hartikainen@varnamo.se
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EFTERFRÅGAD KOMPETENS

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktions-
ledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produk-
tionstekniker. 

EFFEKTIV PRODUKTION

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina 
kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad 
kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN pro-
duction och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden 
och processer, både teoretiskt och praktiskt. 

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- 
och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och 
modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela 
utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga 
till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa för-
måga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt 
genom utbildningen.

TEORI I PRAKTIKEN

Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt 
på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa 
projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till  
yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper  
i praktiken under utbildningens gång.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter 
i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Under-
visningen sker växelvis mellan orterna och kommer att 
förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt 
ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA). 

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens 
huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med 
några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl 
svarar mot företagens kunskapsbehov.

Produktionsutveckling
Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt 
och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom 
produktionsteknisk verksamhet. Du får kompetens att arbeta med kvalitet och 
hållbar produktion, LEAN production, ledarskap, projektledning, produktions-
ekonomi samt robotisering och automatisering. 

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 300 Yh-poäng (1,5-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018 förutsatt att utbildnings-
ansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i 
februari 2018.

Studietakt: Helfart 
Studieort: Värnamo, Nässjö, Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen Produktions- 
utveckling 

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser.  
För information om kraven samt alternativa möjligheter 
att bli behörig se www.campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018

Kontaktpersoner  
Campus Värnamo: George Adanko, 0370-37 80 92
george.g.adanko@varnamo.se

Nässjöakademin: Stefan Liv, 0380-51 72 81
stefan.liv@nassjo.se

Yrkeshögskolan Jönköping: Cathrine Dånsjö,  
070-263 15 17, cathrine.dansjo@jonkoping.se
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Kompetensutveckling för att ta nästa steg

Utbildningen kompetensförsörjer företag i regionen 

och det är viktigt att vi är med och påverkar utbild-

ningen efter våra behov. 

Värdeflödesanalyser, projektledning, LEAN-arbete 

och olika verktyg för kvalitetsförbättring är 

kunskaper och kompetenser som vi efterfrågar. 

De praktiska momenten ger praktisk erfarenhet  för 

studenten och dessutom direkt effekt i vår verksamhet 

i form av genomförda projekt. Dessutom är det ett 

bra tillfälle att se om studenten kan vara en potentiell 

medarbetare. 

Per Petterson, Plant Manager

Vibracoustic Forsheda AB
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Efterfrågan  
är fortsatt hög 

Vi ger möjlighet 
till utbildning nära 

hem och familj

Foto: Patrik Svedberg

STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
När du blir sjuksköterska har du tagit steget in i ett brett 
och intressant yrke, där respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 
trovärdighet och integritet är viktiga värdeord.  
Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket. Hälso- och 
sjukvården erbjuder hela tiden nya utmaningar inom olika 
specialiteter. Det finns också möjlighet till spännande 
arbeten utomlands.
 
Som sjuksköterska erbjuds du ett varierat arbete där möten 
mellan människor står i fokus. Rollen innebär också möjlig-
heter att lära nytt under hela yrkeslivet.
 
Vi behöver medarbetare med engagemang, intresse, nyfi-
kenhet och empati. Välkommen till oss!
 
Åsa Johannesson, HR-chef

Medicinsk vård, Region Jönköpings län
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STORT REKRYTERINGSBEHOV

Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom 
sjukhusvården, hemsjukvården, den kommunala omsorgen 
av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata 
mottagningar. Majoriteten är verksamma inom den  
offentliga sektorn även om allt fler jobbar hos privata 
arbetsgivare.

OMVÅRDNAD

Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus på 
personcentrerad omvårdnad. Det kommer att ge dig 
kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande 
samt att vårda personer med akuta och långvariga hälso-
problem. Du kommer också att läsa medicinska, samhälls- 
och beteendevetenskapliga ämnen.

Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för planering 
och genomförande av omvårdnaden av personer som är i 
behov av vård. I yrket ingår också att leda och utveckla
omvårdnaden. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med 
andra professioner.

TEORI I PRAKTIKEN

I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten vård, 
primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta 
ingår praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt 
träningscentrum.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG 

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning
och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 
2018 kan du söka till en studiegrupp som har viss del av
utbildningen förlagd i Värnamo. Det innebär att du ingår i 
en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning
är förlagd till Campus Värnamo som till exempel vissa semi-
narier, handledningstillfällen och examinationer. 

Under de teoretiska delarna i utbildningen för en kurs 
som omfattar fem veckor kommer i genomsnitt två till tre 
undervisningstillfällen genomföras i Värnamo. Den verksam-
hetsförlagda utbildningen (praktik) är förlagd i södra delen 
av Region Jönköpings län.

Jönköping University har ett omfattande utbytesprogram 
för sjuksköterskestudenter och det finns möjlighet att läsa 
vidare till specialistsjuksköterska  eller studera på ett 
magister- eller masterprogram. 

Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att 
ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Det passar dig som 
är intresserad av människor och deras livsvillkor.

FAKTA

Högskolepoäng: 180 poäng (3-årig högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018

Studietakt: Helfart
Studieort: Jönköping/Värnamo
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidat-
examen med huvudområdet omvårdnad

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt
Ma 2a/b/c, Nk 2, Sh 1b (eller 1a1 och 1a2).

Anmälan görs på www.antagning.se 
- senast 16 april 2017 
Anmälningskod: HJ-52346 

För mer information: 
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson:  Irene Hallman, 0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se 

Anita Holmqvist, Allmän Studievägledare JU,  
036-10 17 02, anita.holmqvist@ju.se
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PROFESSIONEN BEHÖVS

Socialpedagoger är eftertraktade på arbetsmarknaden och 
professionell kompetens inom området efterfrågas i många 
sammanhang, både inom privat och offentlig sektor. 

Efter avslutad utbildning arbetar du med barn, ungdomar 
eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra 
sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxt-
förhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av 
alkohol eller andra droger. Du kan även arbeta med 
personer som har missbruksproblem. 

SOCIALT ARBETE

Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och 
bra liv på sikt. Det är viktigt att ha tålamod och kunna han-
tera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa 
klienten. Som behandlingsassistent eller socialpedagog 
samarbetar du ofta med andra myndigheter, skolor, social-
förvaltning eller Arbetsförmedling. 

Utbildningens huvudområde är socialt arbete och social-
pedagogik. Du läser också kurser inom det sociala arbetets 
juridik. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och 
processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där 
varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutveck-
lingen. 

TEORI I PRAKTIKEN

I det arbetsintegrerade lärandet (AIL) möter du yrkesverk-
samma, genomför fältstudier, projektarbeten samt verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, 
som syftar till att problematisera, reflektera och analysera 
situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska 
verksamheten. 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen genomförs av Högskolan Väst i samarbete 
med Campus Värnamo och Campus Västervik. Du kommer 
att ingå i en studiegrupp med andra studenter i Värnamo. 
Utbildningen sker via videokonferens och webbföreläs-
ningar på Campus Värnamo. Träffar på Högskolan Väst i 
Trollhättan förekommer under utbildningen.

Arbetsformerna ger dig som student möjlighet att utveckla 
ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, 
ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och 
öppenhet för andra människors livssituation och livsval. 

Socialpedagog
Utgångspunkten i socialpedagogiska programmet är människan och hennes 
livsvillkor samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med 
social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer. 
I utbildningen behandlas frågor som samhällelig och social förändring, lärande, 
mobilisering, inkludering och social delaktighet.

FAKTA

Högskolepoäng: 180 poäng (3-årig högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018 förutsatt att erforderliga 
beslut fattas.
Studietakt: Helfart
Studieort: Värnamo
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvud-
området socialt arbete och socialpedagogik

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Anmälan görs på www.antagning.se 
- senast 16 april 2018. 

För anmälningskod och mer information: 
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson: Irene Hallman, 0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se



Delaktighet och
förändring

Uppdraget inom socialtjänstens olika delar har ökat och 

vår region behöver rekrytera kvalificerad personal inom 

öppenvård och myndighetsutövning. Kompetenserna som 

är särskilt angelägna handlar om kvalificerade hemmaplans-

lösningar och modern myndighetsutövning.

När vi tar emot studenter i de praktiska momenten 

ser jag en möjlighet att matcha deras kompetens med de 

lokala förutsättningarna inom socialtjänstens olika områden. 

Utbildningens unika koncept i en regional och lokal kontext 

gör den eftertraktad i hög grad. 

Heidi Skov Ragnar, Förvaltningschef

Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun

Bra underlag  
för nyrekrytering
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I

Hållbara
inköp

Det finns ett stort  
behov av inköpare  
i vår verksamhet

STRATEGISK KOMPETENS

Med anledning av allt fler komplexa upphandlingar samt upp-

handlingar av ramtal hos oss i branschen krävs en mer strategisk 

kompetens. Behovet av upphandlare är stort.

Andreas Holmer, Upphandlingsstrateg  

Värnamo Kommun

Jörgen Haggren, Utvecklingsledare 

Peab Inköpsakademi
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Strategiskt inköp  
och upphandling
Från utbildningen får du kompetens att självständigt leda inköp- och upphandlings- 
processer inom byggbranschen, tillverkningsindustrin och offentlig sektor. Du får 
kunskaper för att genomföra inköp och upphandling med fokus på hållbarhet samt 
ekonomiska, miljömässiga, etiska och sociala krav inom nationell och internationell 
handel.

I

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yh-poäng (2-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018 förutsatt att utbildnings-
ansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i 
februari 2018.

Studietakt: Helfart 
Studieort: Värnamo
Examen: Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen strategiskt 
inköp och upphandling.

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser. 
För information om kraven samt alternativa möjligheter 
att bli behörig se www.campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018

Kontaktperson: Per-Olof Nordmark, 0370-37 79 95  
per-olof.a.nordmark@varnamo.se

EFTERFRÅGAD YRKESROLL

Som strategisk inköpare och upphandlare är du efterfrågad 
av byggbranschen, tillverkningsindustrin och offentlig 
sektor, som alla är branscher med stark utveckling. När du 
är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som in-
köpare, strategisk inköpare, upphandlare, inköpsledare eller 
upphandlingsstrateg. 

PROFESSIONELLT INKÖP OCH UPPHANDLING

Under utbildningen lär du dig ansvara för samt leda och 
utveckla inköps- och upphandlingsprojekt. Strategiskt 
inköp och upphandlingsvärde har blivit allt mer viktigt för 
hela organisationens utveckling och lönsamhet. Du lär dig 
professionell strategisk hantering av bl a. komplexa avtal 
och processer.

I utbildningen ingår även ledarskap, projektledning och  
affärskultur för att efter utbildningen kunna arbeta både 
nationellt och internationellt med fokus på hållbara inköp 
och upphandling.

Utbildningen omfattar också ekonomi, digitala verktyg, 
logistik samt lagar och regler som är viktiga för yrkesrollen 
och för att förstå hur inköp och upphandling påverkar hela 
organisationen. 

TEORI I PRAKTIKEN

Under LIA-perioden får du chansen att omsätta dina teore-
tiska kunskaper i praktiken redan under utbildningen.  
Du har möjligheten att välja inriktning mot tillverknings- 
industri, byggsektorn eller offentlig upphandling.
 

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG 

Utbilningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus 
Värnamo samt ute hos arbetsgivare i lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildning-
ens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete 
med företag och offentlig sektor så att den väl svarar mot 
framtidens kunskapsbehov.  
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STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer
med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa
pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande
och delaktighet. 

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med
att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort
behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala
och privata aktörer de närmaste åren. 

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsned-
sättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man
planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar lösningar och
förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.
 
Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompe-
tens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära
dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och
utvecklingsarbete. 

Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens
självständighet, delaktighet i planerandet och genomföran-
det av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsobe-
främjande sätt. Du lär dig att själv tillämpa men också
att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra
kognitiva hjälpmedel.
 
TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och
vänder sig både till personer som redan arbetar på ex- 
empelvis stödboenden inom området och till dem som vill  
in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att
omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo och bedrivs
på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier,
grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA).  
Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer 
varannan föreläsning att ske via videokonferens.
 
Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbets- 
givarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan 
som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den 
svarar väl mot de krav på kunskap och kompetenser som 
krävs i arbetet.

Stödpedagog
Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk 
vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till 
att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk 
funktionsnedsättning.

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 200 Yh-poäng (2-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018, förutsatt att utbildnings-
ansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i 
februari 2018. 

Studietakt: Halvfart
Studieort: Värnamo eller Oskarshamn
Examen: Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser samt
arbetslivserfarenhet. För information om kraven samt
alternativa möjligheter att bli behörig se  
www.campus.varnamo.se/utbildningar 

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018
 
Kontaktperson: Per-Olof Nordmark, 0370-37 79 95  
per-olof.a.nordmark@varnamo.se



27

Möjligheter 
på individnivå

Alvesta kommun inför nu yrkesrollen Stödpedagog för 
att få en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktions-
hinderområdet. Denna kompetens saknas helt idag då 
kompetensnivån är gymnasial med i huvudsak inriktning 
vård och omsorg. Vi ser denna utbildning som helt  
avgörande för att kunna bygga upp en funktionell  
verksamhet med hög kunskapsnivå och fullt ut uppfylla 
de lagkrav och förväntningar som ställs på oss. 

Mats Hoppe,  

Alvesta kommun

Vi ser denna  
utbildning som  

helt avgörande för  
att kunna bygga  

upp en funktionell 
verksamhet
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En växande 
bransch 

ETT HANTVERK 
Branschen växer, inte minst i vår region och vi har ett 
behov av personal från en hantverksmässigt inriktad 
utbildning snarare än de mer akademiskt fokuserade.  

En mycket god programmeringsgrund i C# är en kunskap 
som vi efterfrågar liksom en färdighet att snabbt ta till sig 
nya moderna ramverk och verktyg. Vi har valt att engagera 
oss för att påverka utbildningens innehåll så att den är 
relevant för vår verksamhet.

Johan Kristins, Utvecklare/Projektledare

Netmine AB

Jag har lärt mig 
otroligt mycket  
på bara någon 

månad

Andrea Kljajic, Student

Webbutvecklare .NET
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EFTERFRÅGAD YRKESROLL

Branschen har ett stort rekryteringsbehov och efter utbild-
ningen kan du bland annat arbeta som webbutvecklare, 
systemutvecklare eller projektledare inom IT. Som webb- 
utvecklare har du en av de bästa grunderna om du vill ta 
nästa steg i karriären som IT-arkitekt, projektledare, expert 
på infrastruktur eller verksamhetsutvecklare.

Din framtida yrkesroll kan innehålla uppgifter som att 
designa och utveckla säkra och skalbara webbtjänster som 
hämtar data från olika källor. Att skapa webbapplikationer 
med C# och SQL-server samt att skapa användarvänliga, 
moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 
och JavaScript är också kommande arbetsuppgifter.

UTVECKLING AV WEBB

I utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webb-
system, deras utveckling och säkerhet. Du designar och 
bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklings-
metodik. Du får också lära dig databasteknik, att använda 
moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade 
webbsystem med t ex ASP .NET MVC.

Som Webbutvecklare arbetar du ofta i team och under 
utbildningen utmanas du att utveckla ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Du uppmuntras att arbeta lösningsfoku-
serat och ta eget ansvar för både den tjänst du säljer såväl 
som relationen till kund och den så viktiga användaren. 
Du får också kunskap och förståelse för gruppdynamikens 
betydelse för ett projekts resultat. 

TEORI I PRAKTIKEN OCH UPPLÄGG

Studierna genomförs på Campus Värnamo och består av 
föreläsningar, övningar och grupparbeten. Under program-
met läser du också tre företagsförlagda kurser, LIA, 

där du får omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling 
ute på företag. Det innebär en möjlighet till direktkontakt 
med arbetsgivare och branschfolk och en god insikt i ditt 
framtida arbete redan under utbildningens gång.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbild-
ningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i 
branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt 
svarar mot marknadens kunskapsbehov.

Webbutvecklare .NET
Som webbutvecklare inom .NET använder du den senaste tekniken för att skapa 
funktionella och dynamiska webbsystem. Du får lära dig att arbeta projektinriktat 
med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet är 
avgörande faktorer.

FAKTA

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yh-poäng (2-årig yrkes- 
högskoleutbildning)
Utbildningsstart: I augusti 2018 

Studietakt: Helfart
Studieort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET

Förkunskapskrav: Specifika gymnasiekurser.  
För information om kraven samt alternativa möjligheter 
att bli behörig se www.campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 16 april 2018

Kontaktperson: Veronica Sandkvist, 0370-37 74 40 
veronica.a.sandkvist@varnamo.se

Martin Elvin, 0370-37 70 60, martin.u.elvin@varnamo.se





Kontakta oss gärna
Per-Olof Nordmark
Studie- och yrkesvägledare
0370-37 79 95
per-olof.a.nordmark@varnamo.se

Irene Hallman
Utbildningsledare
0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se

Hanna Hartikainen
Utbildningsledare/studentcoach
0370-37 79 78
hanna.t.hartikainen@varnamo.se

Emeli Hellström, föräldraledig t.o.m. mars 2018
Utbildningsledare
0370-37 71 92
emeli.h.hellstrom@varnamo.se

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare
0370-37 74 40
veronica.a.sandkvist@varnamo.se
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Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

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