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Yrkesutgångar

Moln- och virtualiseringsspecialist, tekniker
med praktiskt ansvar för installation och
konfigurering samt underhåll, projektledare,
upphandlare, beställare, infrastrukturspecialist eller molnmärklare.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till
studiemedel från CSN

Moln- och virtualiseringsspecialist
Arbeta med molntjänster och IT-säkerhet

Som specialist inom området moln- och virtualisering kommer du att arbeta med design, installation, konfigurering, administration och felsökning av företags server- och molntjänster.
Många företag befinner sig just nu i en övergång
från fysiska servrar och nätverk till virtuella system och datalagring i molnet. Även de företag
som redan genomfört den här processen har
fortsatt behov av kompetens inom
moln och virtualisering.
Du kommer arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande
IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur
servrarna är konfigurerade, backup, underhåll,
åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller.

Behörighet
Du är behörig att söka om du har en gymnasieexamen och läst följande kurser med godkänt
betyg: Dator och nätverksteknik samt Datorteknik 1a. Campus Mölndal planerar att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning, BFU,
som täcker de viktigaste delarna från dessa två
gymnasiekurser. Du som saknar dessa betyg kan
ansöka om plats till vår BFU.
Samarbete
Utbildningen sker i samarbete med Campus
Mölndal. Undervisningen sker i Mölndal, men du
deltar i utbildningen från Kunskapsförbundets
lokaler i Vänersborg.

Information om ansökan:
www.molndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkeshogskola/moln--och-virtualiseringsspecialist

Moln- och virtualiseringsspecialist
INNEHÅLL I UTBILDNINGEN
Windows Server
Active Directory
Servervirtualisering
IT Service Management (ITIL)
Introduktion till molnplattformar
Microsoft Azure
Amazon AWS
Lärande i arbete
Examensarbete

*med reservation för ändringar

Läs mer och ta reda på
om du är behörig till
utbildningen.
Nyfiken på någon annan
yrkesroll? Vi har fler utbildningar!

SVARA PÅ
ANTAGNINGSBESKED

SKICKA IN
ANSÖKAN

EN UTBILDNING
FÖR DIG?

Håll utkik efter ditt
antagningsbesked
som dyker upp som
ett mail.

På vår webb hittar du:
- uppdaterad information
om ansökningsperioder
för våra yrkeshögskoleutbildningar
- hur du går till väga för
att söka
- samt hur urval går till

Kom ihåg att tacka ja
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh
Vuxenutbildningen
Trollhättan Vänersborg

Häng med oss i sociala medier och få en bild av
alla våra utbildningar för vuxna.

Kontakter
Utbildningsledare YH Mölndal
Anna Frejinger | 0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Tf rektor YH Kunskapsförbundet
Catharina Karlsson | 0521-72 18 96

catharina.karlsson@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Studie- och yrkesvägledning
Ella Höglind
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Allt börjar med en utbildning. Allt.

