Gilla och
följ oss!

Klimatkrisen är akut - Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna
och driver omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige.
Sverige har ett mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040 och nettonollutsläpp till år 2045.
Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, det gör att vi som land snabbt kan
bidra till att minska utsläppen. Detta samtidigt som vi stärker industrins
konkurrenskraft och bygger upp en ny storskalig grön näring för Sverige som
skapar nya arbetstillfällen.

Satsa på en YH utbildning i vindkraft!
- “Det ligger i tiden med grön energi.”
För att nå målet ska det byggas omkring 3000 nya vindkraftverk det kommande
decenniet - alltså en dubblering av dagens antal. Redan idag är efterfrågan på
vindkrafttekniker stor och kommer att öka! Hela Europa bygger ut
vindkraften, så det finns även goda chanser till en karriär utomlands.
Som vindkrafttekniker ansvarar du för högteknologiska lösningar och gigantiska
konstruktioner – mitt i naturen. Att arbeta som vindkrafttekniker är ett fritt yrke
med stort ansvar. Du arbetar både självständigt och i team. Ett arbete som passar
den som vill utforska nya platser och gillar att vara utomhus.

“Du har helt klart jobb för lång tid framöver”

Elektriker
I utbildningen lär du dig om elektronik, styr- och
reglersystem, men också hydraulik och mekanik.
När andra servar datorer och bilar kalibrerar du
finkänsliga system som styr rotorblad.

Klätterexpert
Du kommer att genomgå en klätterutbildning, även
lätterexpert
om
nya vindkraftverk har hissar. Säkerheten i
arbetet är mycket hög och kommer alltid först.
”Som att vara en tekniker fast på högre höjd.”

Systemansvarig

xxxx
lätterexpert

Vindkrafttekniker är ett fritt yrke där du planera din
dag. Du är ansvarig för drift-, och underhållsarbete
samt kundkontakt med ägare.

”Allt ifrån service till avancerad felsökning.”

Jobba i team
Man jobbar mest i team vilket gör det viktigt att
kunna samarbeta bra med andra. I snitt behövs det
en vindkrafttekniker för fem verk och man är oftast
ansvarig för en eller flera vindkraftparker.
”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

Var vill du bo?
Yrket erbjuder stor flexibilitet - bo på landsbygden
och arbeta lokalt eller upptäcka nya platser. Ett
äventyrligt alternativ – havsbaserad vindkraft.

”Jag vill komma utomlands & jobba i varmare länder.”

VARFÖR bli VINDKRAFTTEKNIKER?
Fritt yrke med ansvar
Goda möjligheter till att arbeta internationellt
Goda karriärmöjligheter inom branschen
Stort behov av tekniker
- I samarbeta med branschen & branschorganisationerna -

YH-utbildning är en mycket bra väg in till framtidsyrket vindkrafttekniker!

www.hjalmar.nu/vindkraft
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www.lernia.se/yh

www.campus.varberg.se

