
Pågående Yrkeshögskoleutbildningar
med LIA-kurs (Lärande i arbete - praktik)

Affärsutvecklare Besöksnäring & Turism 2 år 
Affärsutvecklaren ska med ett professionellt sinne för affärer, ekonomi 
och marknadsföring bidra till att utveckla exportmogna destinationer och 
medverka till att stärka utvecklingen av turismupplevelser.
LIA 2022: v. 2-8, v. 12-21 och v. 15-21
Kontakt: jadranka.staubernaslund@edu.lidkoping.se 0510-77 09 35

Backend-utvecklare 2 år 
Backend-utvecklare arbetar med servers, databaser och applikationer. 
Backend är en kombination av teknik och programmering som  
interagerar med webbutvecklarens kod på klientsidan.
LIA 2022: v. 19-22 
LIA 2023: v. 2-17
Kontakt: jadranka.staubernaslund@lidkoping.se 0510-77 09 35

Behandlingspedagog 2 år 
Behandlingspedagoger arbetar med vård och behandling av  
människor med olika typer av svårigheter. De kan arbeta på Hvb-hem, 
statliga institutioner, inom kriminalvården, kvinnojourer, med mera.
LIA 2022: v. 5-18 och v12-23  
LIA 2023: v. 5-18
Kontakt: johanna.broberg@edu.lidkoping.se 0510-77 09 38

Bygglovshandläggare 1.5 år 
Bygglovshandläggaren arbetar med bygglovshandläggning,  
konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering,  
energieffektivt byggande samt om lagar och förordningar.
LIA 2022: v. 4-13 och v. 38-41 
LIA 2023: v. 4-13
Kontakt: asa.torn@edu.lidkoping.se 0510-77 09 43

Digital Store Manager 1.5 år 
Utbildningen ger strategisk och operativ kompetens att utveckla och 
förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.
LIA 2022: v. 9-16 och v. 44-52
Kontakt: jadranka.staubernaslund@edu.lidkoping.se 0510-77 09 35

E-commerce Product Manager 2 år 
Arbetar med E-handel och affärsutveckling i företag, Kan identifiera 
utvecklingsbehov och designlösningar för digitala kanaler.
LIA 2022: v. 13-22 
LIA 2023: v. 10-19 
Kontakt: jadranka.staubernaslund@edu.lidkoping.se 0510-77 09 35

Energiteknik Vindkraft 2 år 
Utbildningen ger god kunskap om vindkraftsteknik, energisystem, el, 
instrument, hydraulik, data samt miljö- och energieffektivisering.
LIA 2022: v. 22-24 och v. 34-42 
LIA 2023: v. 5-18
Kontakt: jon.johansson@edu.lidkoping.se 0510-77 04 08

Komposittekniker 2 år 
Många företag använder kompositer, exempelvis kolfiber. Utbildningen 
ger både teoretiska och praktiska kunskaper om olika kompositer. 
LIA 2022: v. 11-14 och v. 38-43
LIA 2023: v. 4-15
Kontakt: jon.johansson@edu.lidkoping.se 0510-77 04 08 

Laborant 2 år 
Laboranter har kunskaper inom kemi, mikrobiologi, näringslära, olika ana-
lystekniker och miljö och hållbaret. Laboranter kan arbeta med provtag-
ning och analsyer i många typer av laboratorium.
LIA 2021: v. 49-7 (50%)  
LIA 2022: v. 6-19 och v. 17-23 
LIA 2023: v. 6-17 
Kontakt: elin.lee@edu.lidkoping.se 0510-77 09 26

Operativ Digital Kommunikatör 1.5 år 
En operativ digital kommunikatör arbetar med sociala medier, 
internetmarknadsföring, stärker varumärken, bygger relationer med 
kunder och kommunicerar budskap. 
LIA 2022: v. 44-49
LIA 2023: v. 11-20
Kontakt: sandra.hultman@edu.lidkoping.se 0510-77 65 63

Operativ Produktionstekniker 1,5 år 
Utbildningen ger kompetens att övervaka och utveckla produktionspro-
cesser som är viktiga för bland annat livsmedel-, läkemedel- och tillverk-
ningsindustrin. Utbildningen är inriktad mot polymera material.
LIA 2022: v. 21-25
LIA 2023: v. 6-18
Kontakt: jon.johansson@edu.lidkoping.se 0510-77 04 08

Redovisningsekonom 2 år 
Redovisningsekonomen har kunskaper inom redovisning, handelsrätt, 
beskattningsrätt samt företagsekonomi, lön och ekonomistyrning.
LIA 2021: v. 45-52 
LIA 2022: v. 13-21 och 38-48 
LIA 2023: v. 9-20 
Kontakt: johanna.broberg@edu.lidkoping.se 0510-77 09 38

www.campus.lidköping.se

Rekrytera via  

YH och LIA 

du också!

LIA ska gynna både arbetslivet och den studerande. Sara tog  
examen som Redovisningsekonom våren 2019. Tack vare LIA  
fick hon en anställning hos Aspia direkt efter utbildningen!


