
Ta vara på tillfället  
att lära dig så mycket  
som möjligt av de  
kompetenta föreläsarna.

Marcus Backsten, utvecklingsledare i 
säkerhet och säkerhetssamordnare i 
Göteborg Stad.

Säkerhets- och trygghetskoordinator – Stockholm

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet har mycket stor 
erfarenhet av att utbilda inom säker-
het och bidrog tidigt till områdets pro-
fessionalisering. Redan 1992 startades 
utbildningen Säkerhetschef – diplom-
utbildning – ett stort och viktigt steg 
för att höja kunskap, kompetens och 
status för denna viktiga roll. Många 
med ledande säkerhetsbefattningar 
har genomgått denna utbildning.

Företagsuniversitetet har genomfört 
YH-utbildningar inom säkerhet och 
trygghet sedan 2012. Tidigare  
studerande har efter utbildning 
fått bra arbeten på privata företag, 
kommuner och statliga verk samt på 
renodlade säkerhetsbolag.

Start 22 augusti, 100 % heltid, 3 terminer, 300 Yh-poäng 

Utbildningen förbereder dig inför en kar-
riär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 Î  Säkerhets- och trygghetskoordinator
 ÎBeredskapssamordnare 
 ÎKrishanteringskoordinator 
 Î Riskanalytiker 
 Î Säkerhetschef/ -ansvarig 
 Î Säkerhetsskyddschef/ -ansvarig

Din ansökan ska innehålla  
följande dokument:

 Î Personligt brev där du berättar om dig 
själv och motiverar varför du vill gå 
utbildningen
 ÎBetyg och tjänstgöringsintyg som 
styrker din behörighet
 ÎCV med information om utbildningar, 
anställningar, m.m.

Utbildningen plus LIA-
perioderna var för mig 
den perfekta kombina-
tionen för att få mitt nuvarande 
jobb. Utbildningen gjorde mig 
kvalificerad till att söka, LIA-pe-
rioderna gav mig tillfället att visa 
mina kunskaper från utbildningen 
samt att skapa kontakter.

Ulf Fredriksson  
Beredskapssamordnare 

Tjörns kommun



Posthuset, Vasagatan 28, 
111 20 Stockholm, Telefon: 08-600 62 00 
E- post: yh@foretagsuniversitetet.se

Säkerhets- och trygghetskoordinator – Stockholm

www.foretagsuniversitetet.se/yh-utbildningar

Läs mer och ansök

Utbildningsområde
Säkerhetstjänster

Omfattning:
300 Yh-poäng (1,5 år)

Studietakt:
100 %, heltid

Antal platser:
35

Antal veckor LIA:
14 veckor uppdelade på två LIA-perioder.

Plats:
Stockholm

Behörighet:
Gymnasieexamen i gymnasieskolan  
eller kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om behörighet på:
Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan 
(yrkeshogskolan.se)

Särskild behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd 
yrkeserfarenhet om minst två (2) år  
– d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid 
d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska 
ha en relevant koppling till utbildningens 
inriktning, inom Säkerhet – Trygghet 
eller inom koordinering, projektledning 
och förändringsarbete. 

Ledningsgruppen
Både i Stockholm, Göteborg och Malmö 
har vi mycket starka och engagerade 
ledningsgrupper med deltagare från 
stora och små företag samt myndig-
heter. Dessa ledningsgrupper garanterar 
en stark näringslivsanknytning och en 
gedigen branschkunskap.

Kontakt:
Katarina Olsson, 070-142 21 85 
yh@foretagsuniversitetet.se

Utbildningen berättigar till studiemedel 
från CSN

Studieplan
Branschkunskap  15 yhp (yh-poäng)
Risk-, kris- och kontinuitetshantering  30 yhp
Projektledning  15 yhp
Brottsprevention och trygghetsarbete  30 yhp
Företagsekonomi  15 yhp
Ledarskap och kommunikation  15 yhp
Evenemangssäkerhet  15 yhp
Säkerhetsjuridik  10 yhp
Säkerhetsskydd  10 yhp
Personalsäkerhet  10 yhp
Fysisk säkerhet  15 yhp
LIA-period 1  30 yhp
Informationssäkerhet  15 yhp
Hållbarhet  5 yhp
Utredning 5 yhp
LIA-period 2  40 yhp
Examensarbete  25 yhp

Summa 300 Yh-poäng (1,5 år)

Sista ansökningsdag 22 maj

https://apply.yh-antagning.se/Application/Initiate?educationProviderId=7774f65f-ca35-4b2f-9bd2-86072be2c9e6&admissionRoundId=00fbded8-6bf0-4688-bc40-cc947eee5762&educationId=9318b756-c575-4de1-a25a-c6779e734da1
http://Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)
http://Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

