
Arbetsmarknad
Scenteknikeryrket i Norrland står inom de närms-
ta fem åren inför ett högt antal pensionsavgångar 
och behovet är därför stort att utbilda och rekryte-
ra ny personal. Genom utbildningens upplägg och 
branschnära samarbete ska du som studerande 
direkt efter avslutade studier kunna gå ut i arbete.

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och leder till en yrkes-
högskoleexamen som Turnerande tekniker inom 
scen och event. Utbildningen är berättigad till stu-
diemedel från CSN.

Ansökan och kursstart
Mer information om ansökan, behörighetskrav och 
kursstart hittar du på vår hemsida: www.ålsta.nu.

Kurser
   Ellära ................................................................... 10 yhp
   Ljudteknik .......................................................... 20 yhp
   Ljusteknik ........................................................... 30 yhp
   LIA .................................................................... 200 yhp
   Scenteknik och hållbar arbetsmiljö ............ 40 yhp
   Turné och logistik  ........................................... 40 yhp
   Video-, projektions- och mediateknik ..... 40 yhp
   Examensarbete ............................................... 20 yhp

Som Turnerande tekniker arbetar du med hela 
scen- och eventproduktioner där du i din roll 
bland annat bidrar med ditt tekniska kunnande 
inom ljus-, bild- och scenproduktion. Du kommer 
också vara den som planerar och ansvarar för den 
tekniska projektledningen och logistiken inför och 
under en turné. I din roll förväntas du även risk-
bedöma, planera och självständigt ansvara för att 
säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet både för 
artister, medarbetare och publik.

Vem passar utbildningen för?
Utbildningen passar dig som vill arbeta i en kreativ 
miljö där ingen arbetsdag är den andra lik. Du be-
höver vara lösningsorienterad, stresstålig och flex-
ibel då ditt arbete snabbt kan behöva anpassas 
utifrån rådande förutsättningar på plats.

LIA - Lärande i arbete
Hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd, 
så kallad LIA – Lärande i arbete, vilket ger dig möj-
lighet att träna på det du lärt dig och knyta värde-
fulla kontakter för framtiden. Samtidigt lär arbets-
givaren känna dig vilket ökar möjligheterna till att 
din LIA-period leder till en anställning.
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