Katrineholms Tekniska College

Ett bra val för framtiden

Ett självklart val
VÄLKOMMEN TILL KTC, Katrineholms tekniska college

efterliknar arbetsplatser, exempelvis genom vår mo-

– en skola i framkant. Vi erbjuder ett brett utbud av

derna fordonspark, bygganläggning, senaste teknik

utbildningar med hög nationell standard. Oavsett

inom VVS och produktionshall för teknikeleverna.

om du vill jobba inom vården, bygg, fordon, VVS

Totalt erbjuder vi sju olika program med en rad olika

och teknik har vi framtidsmöjligheterna för dig. KTC

inriktningar där du får chansen att specialisera dig

föddes som idé 2007 och har sedan dess utvecklats

inom det som just du är intresserad av.

till att bli en av regionens bästa skolor för yrkesförbe-

Katrineholms Tekniska College är certifierat enligt

redande utbildningar. Vägen dit har gått genom ett

konceptet Teknik-, VVS- samt Vård- och omsorgs-

tätt samarbete med en rad företag, högt ställda krav

college, vilket är en tydlig kvalitetsstämpel som inte

på utbildningarna och inte minst mycket engagerade

många skolor i Sverige får. Varje år delar vi ut 13 sti-

lärare.

pendier till elever som presterat bra och tillsammans

Vi strävar efter att alla våra 1 200 elever på skolan

med elevråd och programråd har du som elev stor

ska känna trygghet och bli väl förberedda inför

möjlighet att påverka din utbildning så att den hela

framtiden. Vi gör det genom en utbildningsmiljö som

tiden blir bättre och bättre.

Välkommen till en skola som satsar på
sina elever och deras framtid!

Vård- & omsorgsprogrammet
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET i Katrineholms

att få ett jobb efter gymnasiet är väldigt goda. På

kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Vård och omsorg får du breda kunskaper inom

Skolan samverkar med andra utbildningsanordnare,

vårdens yrkesområden och efter examen kan du

kommuner och landsting för att ge den bästa utbild-

arbeta bland annat inom

ningen till framtidens personal. Behovet av vård-

hälso- och sjukvård,

personal är mycket stort och framtidsutsikterna för

äldreomsorg, LSS och psykiatri.

Naturvetenskapsprogrammet
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET är för dig som vill

som ger dig goda möjligheter att studera vidare. Du

ha en bred grund att stå på, tänka kritiskt, resonera

lär dig arbeta praktiskt med experiment, laborationer

logiskt och lösa problem. Naturvetenskapsprogrammet

och fältstudier. Under utbildningen kan du välja om du

är ett högskoleförberedande gymnasieprogram

vill läsa samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning.

Kvalitet. Hela vägen.
Vi erbjuder
Passivering - Kromatering - Hårdanodisering - Tufram - Anodisering
CompCote - Kemförnickling - Nedox
daniel.franck@bodycote.com | 0150-778 00

Bygg- och
anläggningsprogrammet

Fordons- och
transportprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET på KTC är

På fordons- och transportprogrammet får du lära

vårt mest populära program. Utbildningen är välkänd

dig allt du behöver för att bli riktigt attraktiv på

över hela Sverige på grund av de goda studieresultaten

arbetsmarknaden. Dessutom får du som elev

och vår fina bygghall som är i toppklass.

möjlighet att ta B, C och E-körkort under tiden i

Byggprogrammet består av fyra inriktningar.

skolan. KTC är stolta över att kunna erbjuda alla

Husbyggnad är en klassisk gymnasieutbildning och

nationella inriktningar som finns inom fordonsutbild-

Mark och anläggning, Plåtslageri och Måleri är

ningen – Personbil, Lastbil och mobila maskiner,

lärlingsutbildningar där stor del av studietiden

Transport samt Karosseri och lackering.

spenderas på arbetsplatser. Under utbildningen

Efter examen från programmet ska

erbjuder vi dig möjlighet att få viktiga certifikat och

eleverna ha de kunskaper som

tillstånd som behövs för arbetslivet, allt för att du

behövs för att arbeta som till

ska vara så gott rustad som möjligt när det är dags

exempel mekaniker, yrkesförare,

att ge sig ut!

lager- eller terminalarbetare.

”Utbildningen är välkänd över hela Sverige på grund
av de goda studieresultaten och vår fina bygghall
som är i toppklass.”

Vi bygger hållbara bostäder och anläggningar
i lösvirke. Vill du vara en del av vårt team?
sjotorpshus.se

facebook.com/sjotorpshus

El- och energiprogrammet
ELPROGRAMMET har tre inriktningar; elteknik, automation

(lärlingsprogram) och larm och säkerhet (dator- och kommunikationsteknik). Det sista är en helt ny utbildning som
började år 2021 där du som elev får lära dig installationsarbete av säkerhets- och övervakningssystem. Utbildningen blandar
både teori och praktik och har ett nära samarbete med företag där
du kommer ut och får jobba på riktigt.

Teknikprogrammet
TEKNIKPROGRAMMET är, precis som Naturvetenskapliga, ett

högskoleförberedande program. Här får du som elev möjlighet
att utvecklas inom teknik, fysik, kemi och matematik och fokus
ligger på tekniska processer. I vår moderna produktionshall
får du chansen att utvecklas inom produktionsteknik, och
med inriktningen informations- och medieteknik får du en
stabil grund för fortsatta studier inom exempelvis IT och
programmering.

”Här utbildar
du dig inom en
bransch där
det behövs
mycket personal
i framtiden”

VVS- och fastighetsprogrammet
PÅ VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET lär du dig

installation, drift, service och underhåll av värme, sanitet
och kylsystem. Här utbildar du dig inom en bransch där
det behövs mycket personal i framtiden,
till exempel som montör.
Programmet är ett yrkesprogram som förbereder
dig väl för arbetslivet.

INSTALLATION | SERVICE | SÄKERHET
ENTREPRENAD | BUTIK
Vi söker alltid rätt personal!
Katrineholm 0150-48 91 00 • Vingåker 0151-51 84 80
www.oppundael.se

Victor Albringer
Tog studenten den
5/6 2021 och fck
anställning hos
oss efter det.

VAR MED OCH ELEKTRIFIERA
FRAMTIDEN PÅ MOTORKOMPANIET

Motorkompaniet i Katrineholm är etablerat sedan 1979 och är en fullserviceanläggning med
försäljning av Kia och verkstad för Kia, Subaru och Saab.
Motorkompaniet har 13 anställda och säljer ca 500 bilar per år. Vår målsättning är att genom
högklassiga produkter samt engagerad och kunnig personal erbjuda våra kunder rätt lösning
på varje bil- och servicebehov.

www.motorkompaniet-aol.se
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