
Vi har utbildningen som leder till 
arbete och internationella karriärval 
inom flyg och teknik.

Söker du en bred teknisk utbildning inom 
flygbranschen – med stora möjligheter till en 
internationell karriär i högteknologisk miljö? 
Utmärkt!
Då har vi någonting unikt att erbjuda.

På Flygteknikcenter Ljungbyhed finns möjlig-
heten att nå ditt drömyrke. Hos oss lägger du 
grunden för att kunna bli flygmekaniker eller
flygtekniker. Det finns även flera andra vägar 
att gå inom angränsande yrkesbanor som leder  
ut till eftertraktade arbeten i hela Europa.

Här får du arbeta med vår egen flygplansflotta 
– i stora och rymliga lokaler. I kombination 
med boende på skolans eget elevboende er-
bjuds en studiemiljö som är det enda av sitt 
slag. För att ansöka till någon av våra utbild-
ningar krävs ett genuint teknikintresse. Inga 
praktiska förkunskaper behövs och våra pro-
gram vänder sig naturligtvis lika mycket till 
tjejer som killar.
Läs mer på www.flygteknik.nu.
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FLYGTEKNIKCENTER LJUNGBYHED

FAKTA 
Gymnasiestudierna leder till yrkesutgången flygmeka-
niker och behöver kompletteras med 1 års praktik för 
att bli certifierad. 
Läser du vidare 420 Yh-poäng på Yrkeshögsskolan, 
under två år, så blir du flygtekniker och här krävs det 
2 års praktik för att bli certifierad.
Utbildningen till flygtekniker ger en kvalificerad yrkes- 
högskoleexamen och det motsvarar en Kandidatexamen.
Skolan har ett samarbete med NFTC, Nordisk flygteknik- 
centrum, för de som är intresserade av att studera 
helikopterteknik.

SKOLANS PROGRAM
Flygteknikprogrammet med riksintag

INTERNAT
Vårt elevboende är igång 7 dagar/vecka för de som vill.

KONTAKT
Studievägledare, 0435-284 56 eller
flygteknikcenter@klippan.se

ADRESS
Flygteknikcenter Ljungbyhed
264 80 KLIPPAN

Webbplats: www.flygteknik.nu


