
Lämna annonsmaterial
YrkeshögskoleGuiden – Katalog 

Exempel YrkeshögskoleGuidens standardmallar:
Helsida, halvsida, kvartssida

>Standardannons  
Vi producerar annonsen enligt  
våra standardmallar.

LÄMNA TEXT
Texter e-postas i Word-filer:
• ca 3000 tecken (inkl. blanksteg) för en helsida  

om du har en bild med i annonsen.
• ca 1000 tecken (inkl. blanksteg) för en halvsida om 

du har en bild med i annonsen.
• ca 600 tecken (inkl. blanksteg) för en kvartssida 

(0,25) + en bild.

LÄMNA BILDER (BESKÄR EJ BILDERNA)
• Bilder skall vara i EPS, TIFF eller JPEG-format
• Bildupplösningen måste vara minst 300 ppi 

(pixlar per tum). Logotyper skall vara i vektoriserad 
EPS-format.

KORREKTUR
När vi fått in allt material från er (text, bild, program 
och logotype) formger vi annonsen. Därefter skickas 
annonsen till er för korrektur och godkännande.

Skicka materialet till e-post: emma@framtid.se  
Om filerna är för stora för mail, så kan ni kan även  
använda er av sprend.com

Annons-, webb- och  
materialfrågor:
E-post: emma@framtid.se
Tel: 0704-01 08 25

Övriga frågor:
E-post: info@framtid.se 

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar 
beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. Automations
tekniker är en sammanfattande benämning. En automationstekniker 
behöver nödvändigtvis inte arbeta inom industrin utan kan också 
arbeta inom exempelvis fastighetsautomation, försäljning av 
automationsutrustning eller på ett service/konsultföretag  
inom automation.

Vad gör en automationstekniker?
• Installation, konfigurering och driftsättning av automationsanläggningar
• Programmering av processtyrsystem och maskinstyrsystem
• Felsökning, service och underhåll av styr- och reglerutrustningar

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:
• Industriell automationstekniker
• Automationstekniker
• Styr- och reglertekniker
• Programmerare, projektledare, driftsättare, underhållstekniker inom 
   automation

LIA (Lärande I Arbete) 
Du kommer att genomföra drygt 20% av utbildningen på olika 
arbetsplatser. 

Behörighet
Du ska ha grundläggande behörighet från gymnasiet (gärna ett teknik-
inriktat program) eller ha relevant arbetslivserfarenhet och förkunskaper 
motsvarande Matematik steg 2. Det finns möjlighet att bli antagen även 
om du inte uppfyller de formella kraven. 

Läs mer på karlskoga.se/yh

INDUSTRIELL AUTOMATIONSTEKNIKER 
400 Yh-poäng, Karlskoga 

LIA Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Bharat Forge Kilsta AB
Outokumpu Stainless AB
Karlskoga Automation AB m.fl

YRKESHÖGSKOLAN KARLSKOGA
Tel: 0586-620 50
yrkeshogskolan@karlskoga.se
www.karlskoga.se/yh

Studieort KARLSKOGA
Studietakt 100% 
Ansök senast 15 MAJ 2019
Start 2 SEPTEMBER 2019

Plats för text, bild, logga

Kontaktuppgifter Max 4 Lia-företag/ 
företag i ledningsgruppen

Studieort, studietakt, datum

QR-kod Skolans namn, poäng, ort

Exempel standardmall
Halvsida 215x141 mm
(Ej skalenlig)



Information och tips till er webbpresentation  
på YHGuiden.se
 Utnyttja alla funktioner på YHGuiden.se för bästa synlighet!  Naturligtvis ingår alla  
funktioner i priset och dessutom syns ni under hela valperioden.

>Inspirera – Skolreportage, mm>Utbildningen och skolan

Tips!
Har skolan eller era studenter 
utmärkt sig i något spännande 
sammanhang? Skriv ett webb-
reportage och berätta!

Det förstärker bilden av en 
intressant och aktiv skola.  
Dessutom syns ni bättre på 
YHGuiden.se

Glöm inte att kolla så att 
”Kontaktformuläret” går 
till rätt e-postadress. Här 
kan besökaren ställa frågor 
direkt till Er. 

Ange gärna ert Instagram 
och Facebook ID så visas 
dessa i er presentation. 

OBS!

Lämna information till YHGuiden.se 

• Det finns ett ”Kontaktformulär”  
där besökaren kan ställa frågor direkt till er från 
utbildningens sida. Ange e-post till utbildnings-
ansvarig för respektive utbildning

• Text med information om utbild ningen, bransch, 
poäng, urvalskriterier, behörighetskrav

• LIA-företag
• Bild som är talande för utbild ningen eller skolan
• Utbildningsstarter samt när utbildningen beräknas 

avslutas

• Kontakt för utbildningen
• Öppet hus-info
• Ev YouTube-film
• Adress till Facebook/instagram (om det finns)
• Webbreportage 

Ni kan när som helst höra av er till oss för 
komplettering av information.

Förstärkt synlighet!
Banner på startsidan ger 
möjlighet att fånga besökarens 
intresse direkt. Länk går till er 
utbildningspresentation.

Topplacering lägger alltid en av 
era utbildningar överst i sökträff-
listan, vid sök på kriterier som ni 
uppfyller.

Låter det intressant?
Maila till kristoffer@framtid.se  
för mer information och  
bokning.


