Grafisk automationstekniker

2år — 400 YH-P
Välkommen till Brobygrafiska
Brobygrafiska erbjuder en yrkeshögskoleutbildning på hög
nivå i en attraktiv och komplett teknisk miljö, där branschen
och internationella nätverk är en del av vardagen. Med
kompetenta lärare och breda branschkontakter skapas goda
framtidsutsikter med oändliga möjligheter.

Praktik – Lärande i arbete
I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, så kallat LIA, lärande i arbete. De
företagskontakter du knyter under dina praktikperioder
leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din
praktik såväl i Sverige som utomlands.

Grafisk automationstekniker
En grafisk automationstekniker är en specialiserad form
av IT-tekniker inom grafisk produktion och är en mycket
eftertraktad nischkunskap. Du kan jobba inom alla former
av tryckerier och prepress-företag. Den grafiske automationsteknikern förvaltar och vidareutvecklar de grafiska
arbetsflödena. På så sätt bibehålls en kostnadseffektiv grafisk
produktion inom IT-drift och automatiserade processer.

Exempel på företag där du kan göra din praktik: Billes
Tryckeri AB, Collabra, Esko, Eson Pac AB, Jinnestål Etikett
AB, Lexit Group Sweden AB, Marvaco, Miller Graphics
Group, Reprostugan AB, Scandiflex AB, Tetra Pak, Turbin
AB, Visutech Digital AB

Inom grafisk produktion benämns ofta automatiska mjukvarufunktioner som arbetsflöden. Arbetsflöden kan vara
små sekvenser som reducerar prepressoperatörens manuella ingrepp, eller en serie av sammanbundna uppgifter som
utförs utifrån en mall som slutkunden själv har möjlighet
att generera genom ett ordersystem på Internet.
Efterfrågan på personal som har förståelse för hur färgstyrning kan upprätthållas genom grafiska arbetsflöden och
länkas samman med en modern digital maskin är hög.
Utbildningens upplägg
Utbildningens upplägg sker i nära samarbete med leverantörer av digitala tryckpressar samt hård- och mjukvaruproducenter. Det är också den första utbildningen i Europa
som helt fokuserar på grafisk automation i förhållande till
färgstyrt digitaltryck.
Kurser
Digitaltryck, 40 YH-p
Examensarbete, 30 YH-p
Färghantering och automatisk färgstyrning, 20 YH-p
Färghantering och materiallära, 10 YH-p
Grafisk automation 1, 30 YH-p
Grafisk automation 2, 30 YH-p
Grafisk data 1, 20 YH-p
Grafisk data 2, 20 YH-p
Grafisk teknik, 10 YH-p
LIA, 130 YH-p
Prepress, 20 YH-p
Webbprogrammering, 40 YH-p

Examen
När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla
kurser erhåller du en yrkeshögskoleexamen. Saknas poäng
för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.
Efter utbildningen
Efter examen kan du arbeta som grafisk automationstekniker,
processutvecklare, prepressoperatör, supporttekniker IT,
digital workflow manager och projektledare inom IT och
databasutveckling.
Yrkeshögskola
YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar
teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete
på arbetsplats. Utbildningen står under statlig tillsyn, är
kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Läs mer på
www.yhmyndigheten.se.
Behörighet och urval
Läs om behörighet och urval på www.brobygrafiska.se/
utbildningar/grafisk-automationstekniker/
Sista ansökningsdag och kursstart
Deadline för ansökan 30 april 2017. Ansökning görs via
www.brobygrafiska.se. Utbildningen startar 28 augusti 2017.
Sök elevboende så fort du har sökt utbildning!
www.sunne.se/sv/barn-och-utbildning/elevbostader
Kontakt
Laurence Autard de Bragard, Administratör Yrkeshögskolan
Telefon: 0565-179 14, 070-190 35 32
E-post: laurence.autarddebragard@sunne.se

* YH-myndigheten beviljar eventuell utbildningsstart i januari 2017.
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