WEBBUTVECKLARE
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG.
VILL DU FÅ VERKTYGEN SOM KRÄVS FÖR ATT FÖR ATT ARBETA MED
WEBBUTVECKLING I EN KREATIV MILJÖ?

Utbildningen riktar sig till dig som redan idag
har ett stort intresse för teknik och utveckling,
och som vill arbeta med att producera
applikationer och avancerade webbaserade
lösningar för IT-företag eller byråer med
inriktning mot webbutveckling. Kursernas
fokus är framförallt inom programmering och
inkluderar uppdaterade och relevanta tekniker
och programmeringsspråk som används i
branschen. Du utvecklar dina kunskaper och
färdigheter för att framgångsrikt kunna arbeta
i projektform. Du kommer självklart arbeta
med externa projekt i samarbete med företag i
branschen.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen har en ledningsgrupp med
deltagare från följande företag:

KURSER
Databaser 15p
Examensarbete 40p

Chalmers

Klientbaserad utveckling 30p

Creative Loop

LIA – Lärande i arbete 135p

Creuna

Programmering 70p

Dear Friends

Programmering mot ramverk 65p

Humblebee

Projektmetodik 25p

GitHub

Visuell Kommunikation 30p

Iteam
Kodamera

MER INFORMATION

Sigma

Frågor om utbildningen
Vincent Klaiber
Tel: 070-886 80 18
vincent.klaiber@educ.goteborg.se

Slack

Reception: 031-367 31 00

En tredjedel av utbildningen är
arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i
arbete, vilket ger dig unika möjligheter att
knyta värdefulla kontakter.

NetRelations

ARBETSMARKNAD

Star Republic

Webbutveckling är en internationell bransch
med hög efterfrågan på kompetent personal.
Sverige har en stark ställning inom
mjukvarubranschen vilket gör
arbetsmarknaden mycket god de närmaste
åren. Framtida arbetsplatser finner du inom
renodlade IT-företag, produktbolag, offentliga
verksamheter, reklambranschen men även
inom tjänste- och industriföretag med
traditionell produktion. Tänkbara yrkesroller är
webbutvecklare, systemutvecklare,
gränssnittsutvecklare, programmerare,
backend-, frontend- och fullstack-utvecklare.

Valentin&Byhr

OM UTBILDNINGEN

Wipcore

Längd: 80 veckor heltid

Efter avslutad utbildning hos oss har du lagt
grunden för en framgångsrik framtid i
branschen.

INSTAGRAM
Följ oss på Instagram om du vill se en dag hos
webbutvecklarna.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd. Kostnader för
studieresor och eget förbrukningsmaterial kan
tillkomma.

Semcon

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information gällande grundläggande
behörighet.
Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 2 och
Svenska 2, eller motsvarande.
Urval
Behöriga sökande kallas till ett muntligt och
skriftligt prov. Det muntliga och skriftliga
provet bedöms utifrån kommunikations- och
problemlösningsförmåga samt teoretiska och
praktiska kunskaper i HTML+CSS och
programmering. Proven bedöms av sakkunnig
branschföreträdare och representant från
Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman
och utgör den poäng som den sökande
rangordnas efter i fallande ordning. Den
sökande som har högst sammanlagda poäng
kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Start: 3 september 2018
Antal platser: 34
Ansökan: Senast 16 april 2018
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHWU
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

