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Bli ﬂygtekniker med
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20
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Efter genomförd utbildning kan du erhålla en Kvaliﬁcerad
Yrkeshögskoleexamen och ett EASA utbildningsintyg.
Det gör dig intressant i ett brett perspektiv på arbetsmarknaden.
En flygtekniker säkerställer att flygplan och
helikoptrar underhålls och repareras enligt
gällande internationella krav på säkerhet och
kvalitet. Det är ett ansvarsfullt yrke där många
måste kunna lita på att arbetet är korrekt utfört.
Det är vanligt att en flygtekniker arbetsleder andra och utbildningen ger kompetens för att
leda individers och gruppers utveckling i arbetet.
Efter genomförd utbildning, med godkänt
resultat, erhålls en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen och ett EASA utbildningsintyg (Certificate of Recognition) som gäller i ett 30-tal
länder. Det finns därmed stora möjligheter
att arbeta internationellt för den som önskar.

I samarbete med
F17 Blekinge ﬂygﬂottilj
Utbildningen genomförs i samverkan med
Flygflottiljen F17 i Kallinge och ett flertal
andra etablerade luftfartsorganisationer.
På flottiljen i Kallinge flyger F17 med två
divisioner Jas 39 Gripen, där varje division
består av cirka 20 flygplan, och Helikopterflottiljen flyger med Helikopter 14 och 15.

”Efter genomförd utbildning kan du ha
en Kvaliﬁcerad Yrkeshögskoleexamen
och ett EASA utbildningsintyg.”

Utbilda dig till ﬂygtekniker hos oss!
Är du tekniskt intresserad? Då ska du prova
dina vingar hos oss. Här får du möjlighet att
utbilda dig i en luftfartsskola med europeiska
krav och behörigheter som gör att hela världen blir ditt arbetsfält!
Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.
Utbildningen är civil men du kan jobba både
inom det civila flyget och inom Försvarsmakten. Du får en god grund att stå på med
bred behörighet vilket gör dig attraktiv på
arbetsmarknaden.

Skolans ”ﬂygplansﬂotta”
innehåller bland annat:
1
1
3
1
2
1

SAAB 340
Sikorsky S-76
Eurocopter BO 105/Hkp 9
Piper PA-31
Piper PA-23
Bell 204/Hkp 3

Vad innebär YH-utbildningen hos
oss, vilka möjligheter har man?
Flygteknikutbildningen kommer att ge dig fördjupad kunskap om luftfartygskonstruktioner,
dess funktion samt färdigheter i underhållsoch modifieringsarbete. Du ges en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen som gör dig intressant
i ett brett perspektiv, både civilt och militärt.
Förutom teknik läser du matematik, fysik,
aerodynamik och mänskliga faktorer.
Utbildningen innebär c:a 45% praktik, både
internt i skolan och externt i någon luftfartsorganisation.
Här i Ronneby har vi möjligheten att
erbjuda inriktning mot antingen flygplan eller
helikopter.

Vår skola, en kreativ arbetsmiljö

Utbildning i ﬂygmiljö

Skolan ligger i anslutning till Ronneby flygplats
och Blekinge flygflottilj, mitt i Sveriges trädgård.
Här får du möjlighet till en spännande skoltid
samtidigt som Ronneby erbjuder dig en härlig
och avkopplande miljö för din fritid.
Hangarerna som vi jobbar i har en god arbetsmiljö och ger en autentisk och bra grund att stå
på inför ditt framtida yrkesliv. Du välkomnas till
en mindre skola med lugn och behaglig miljö,
där vi litar på och ställer upp för varandra.
Här genomför du din utbildning på en plats med
puls mitt i händelsernas centrum.
Vi hjälper även till med kontakter för att hyra
en lägenhet i Ronneby i gemenskap med dina
kurskamrater.

– Det här är en utbildning i den rätta flygmiljön
där vi arbetar i små grupper, där man lär sig
samarbete och att lita på varandra, säger
Magnus Magnusson som är rektor vid Flygteknikutbildningen.
Skolan har vid flygplatsen i Ronneby tillgång till
egna flygplan och helikoptrar, kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler.
– Jag och mina medarbetare är angelägna om
att du som YH-elev ska få en så bra utbildning
som möjligt där fokus ligger på ett stort intresse
för teknik och noggrannhet. Vi lägger också
stor vikt vid att du får utveckla din förmåga att
använda modern informationsteknologi samt få
en djupare insikt inom det flygtekniska området.
– Vi hälsar dig varmt välkommen att söka till
vår yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik!
Magnus Magnusson, Rektor vid
Flygteknikutbildningen

Möt två av våra engagerade lärare
Stefan Jönsson
Stefan är Training Manager på skolan och
hanterar både lektionssalar, undervisning,
yrkeslärare, hangarer och ser till att själva
utbildningen går rätt till.
Detta är ett oerhört intressant jobb och en
spännande utmaning i att få dela med mig av
mina kunskaper inom flygteknik. Det ger även
mig en utveckling att få jobba tillsammans med
dessa härliga elever. Det speciella med att få
jobba just i Ronneby är arbetsplatsen, den goda
stämningen och alla elever som sprider glädje
varje dag. Här finns möjligheter till APL-plats på
F17 vilket är betydelsefullt och nästintill 100 %
av eleverna går direkt ut i jobb. Det visar att vi
betyder något på den här skolan.

Lars Svensson
Lars arbetar som Quality Manager och har
ansvaret för att kvaliteten på skolan hålls och
stärks. Det är viktigt framför allt vad gäller EASA
och gentemot EU:s direktiv.
Jag blir positivt överraskad hela tiden på
jobbet. Man får så mycket tillbaka av eleverna
varje dag. Det tankesätt vi lärare för över till
våra elever är det som sedan används ute i
arbetslivet, allt för att underlätta för eleverna.
Under sin tid på skolan växer eleverna och går
ut som fullfjädrade tekniker och ges en bred
möjlighet till jobb. Det är fantastiskt att få vara
en del av det.

”Flygteknik är mekanikens ﬁnrum.
Avancerad teknik, noggrannhet och
stort säkerhetstänkande
är väsentligt i jobbet.”

UTBILDNINGEN BESTÅR AV

STUDIEPLAN
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Obligatoriska kurser

Teori
Praktiska utbildningsmoment
Praktik i luftfartsmiljö
Teoretiska kunskapsprov
Praktiska prov
Examensarbete

När samtliga moment är godkända har skolan
rätt att utfärda en Kvalificerad YH-examen
och ett utbildningsintyg, EASA CoR Basic
Examination som gäller i ett flertal länder. Har
du som elev dessutom haft minst 90 procents
närvaro kan skolan utfärda en “EASA CoR Basic
Training”, vilken ger en snabbare väg till certi
fierad Flygtekniker.

Poäng

Aerodynamik grunder

5p

Digitalteknik och flyginstrument
Elektronik för flygtekniker

15 p
5p

Ellära för flygtekniker

20 p

Examensarbete för flygtekniker

10 p

Flyglagstiftning

10 p

Flygplan-/Helikopterlära grunder

60 p

Flygteknisk fysik

20 p

Flygteknisk matematik

15 p

Gasturbinmotorer

30 p

Lärande i arbete (LIA)

105 p

Förkunskaper

Materiallära

25 p

Gymnasieexamen med minst godkänt betyg
i svenska 2, engelska 6, matematik 2 och
fysik 1 (100 p).

Mänskliga faktorer

10 p

Underhållsteknik flyg

60 p

Valbara kurser

FAKTA
Omfattning:
420 yh-poäng*

420
poäng

Poäng

Flygplan-/Propellerlära, fördjupning

30 p

Helikopterlära, fördjupning

30 p

Utbildningens längd:
2 år på heltid
LIA-period:
Ca. en termin
CSN-berättigad:
Ja
Kursstart:
Augusti, (datum meddelas senare)
Antal utbildningsplatser:
20
Övrigt:
En kvalificerad yrkeshögskoleexamen
motsvarar en kandidatexamen
* Fem Yrkeshögskolepoäng motsvarar
c:a en veckas studier.

Ronneby Flygteknik, YH
Ronneby Garnison, Hangar 82
Värperydsvägen
372 50 Kallinge
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