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Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste  
åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och 
administration av nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är 
mycket stor. Vår unika utbildning till stadsnätsingenjör ger dig  
eftertraktad kompetens för arbete i det aktiva nätet likväl som  
i det passiva med fokus på avancerad nätverksteknik.

OM UTBILDNINGEN
Det unika med utbildningen är bredden av kurser 
från avancerad nätverksteknik till drift och förvalt-
ning samt fiberteknik. Som student får du en fördju-
pad kompetens inom konfigurering och felsökning 
av avancerade nätverksprotokoll och enheter med 
fokus på driftstabilitet och säkerhet.

Kurserna i avancerad nätverksteknik utgår från Cisco 
Academy upp till nivå CCNP och förbereder för 
certifieringar inom Cisco; CCNA, CCNP-Routing & 
Switching och CCNA-Security. 

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagar/
vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras 
utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och 
projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. 
Utbildningen utförs med stöd av en e-learning 
plattform. Som väletablerad Cisco Academy  
erbjuder Edugrade möjlighet till skarp certifiering 
inom Cisco i eget testcenter. 

Studierna sker på heltid och är studiemedels-
berättigade. 

VAD KAN JAG JOBBA MED?
Efter utbildningen kan du jobba som stadsnäts-
ingenjör, nätdriftstekniker, nätdriftsspecialist, kom-
munikationstekniker eller systemförvaltare.

Utbildningen ger även grundläggande kunskaper för 
arbete som tekniker inom fiberutbyggnad samt drift 
och underhåll av fibernät.

LÄGET PÅ ARBETSMARKNADEN?
Som stadsnätsingenjör har du mycket goda möj-
ligheter att gå direkt ut i arbete efter avslutad 
utbildning.

I Sverige har branschen under flera år efterfrågat en 
riktad Yh-utbildning då man har stora behov att 
rekrytera personal med kompetensen som utbild-
ningen ger. Lockas du av spännande arbete utom-
lands är möjligheterna mycket stora då många 
länder i Europa nu startar sin bredbands utbyggnad 
via fiber.

VILKA FÖRETAG ANSTÄLLER  
STADSNÄTSINGENJÖRER?
Nätägare, tjänsteleverantörer, installationsbolag och 
konsultbolag är möjliga arbetsgivare. Exempel på 
större arbetsgivare är Telia, IP Only och större stads-
nät samt installationsbolag som t ex Eltel Networks. 

Stadsnätsingenjör – två yrken i ett

9 av 10  
går direkt ut  

i arbete!
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ANTAGNING 

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande 
svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk 
erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver 
särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs 
Dator- och nätverksteknik, 100p.

Normalt färgseende krävs.

LÄNGD
415 Yh-poäng, 2 år, 83 veckor varav LIA 21 veckor.

KURSSTART
Augusti/September 2019

ANSÖKAN
Öppnar 11 februari 2019 
Ansök på edugrade.se 

INFORMATION
Martin Sidorson, tfn 070-214 95 18, 
martin.sidorson@edugrade.se

INNEHÅLL
Under 83 veckor får du en bred utbildning med fokus 
på nätverksteknik, drift och förvaltning samt fiber-
teknik. I utbildningen ingår sammanlagt 21 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i 
branschen som ger dig chansen att stärka dina 
praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter 
inför din kommande yrkeskarriär.

Läs mer på edugrade.se

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Kurs  Yh-poäng

NÄTVERKS
TEKNIK

LIA

DRIFT OCH  
FÖRVALTNING

FIBEROPTIK

Examensarbete 20 
Felsökning i IT-infrastruktur 25
Fiberoptiska tillämpningar  35 
IP-nät, administration och drift 20
IT-infrastruktur grund  25 
Kund- och ärendehantering 15 
LIA 1 55 
LIA 2 50

Nätverksinfrastruktur 1, Switching 35 
Nätverksinfrastruktur 2, Routing  35 
Nätverksinfrastruktur 3,  
Optimering av dataflöden 25 
Projektledning och entreprenörskap 15 
Systemförvaltning, nätverksinfrastruktur  30 
Säkerhet i nätverksinfrastruktur  30 

Summa Yh-poäng 415

Kurs  Yh-poäng
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Utbildning och certifiering  
för ökad konkurrenskraft
Edugrade (tidigare IFTAC & ICT Education) är en leverantör av utbildning och  
certifiering inom IT och bredbandsutbyggnad sedan 1997. Vi tillhör pionjärerna 
inom kompetensutveckling för fiberutbyggnad och har stor erfarenhet från 
både Sverige och internationellt. Alla våra utbildningar är utvecklade i nära  
samarbete med branschaktörer som jobbar med digitaliseringen av vårt sam-
hälle. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling 
och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i  
arbete i tillväxtbranscher.

I Sverige bedriver vi yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdrags-
utbildning och är etablerade i Hudiksvall, Stockholm, Luleå, Göteborg och 
Malmö. Sedan 2018 är också vi etablerade i Oslo i Norge. I all vår verksamhet 
strävar vi efter att bidra till en robust och hållbar IT-infrastruktur. Våra utbild-
ningar är en investering i ökad konkurrenskraft.

 

En del av Hexatronic Group
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och  
levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus 
på den fiberoptiska marknaden. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av 
produkter och systemlösningar med fokus på infrastruktur för passiv fiberoptik.

Hexatronic har den stabilitet och de resurser som finns i en stor koncern, i kom-
bination med flexibiliteten och snabbheten hos ett litet företag. 

Hexatronic har sitt säte i Sverige, men är aktivt på en global marknad. Våra 
kunder är företag i telekommunikationsindustrin, som telekommunikations-
operatörer, nätverksägare, distributörer och systemintegratörer. Koncernens  
huvudkontor ligger i Sverige, med försäljningskontor och dotterbolag i Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland, Kina, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. Hexatronic-
aktien är listad på Nasdaq i Stockholm. 

Läs mer om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com
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