
VILL DU SKAPA FRAMTIDEN GENOM KODNING?
Integration är en vital del i dagens 
programvaruutveckling och en förutsättning 
för företag att nå framgång och nyttja den 
fulla potentialen av digitalisering. Du som har 
ett intresse för teknik, gillar utmaningar och 
att samarbeta med andra människor kommer 
i rollen som Integrationsutvecklare inom Java 
bidra till företagens innovationskraft, tillväxt, 
expansion och därmed konkurrenskraft. 

Som utvecklare kan du till exempel komma att 
arbeta med säkerhet, analys och utredning, 
integrationsarkitektur/lösningar, utveckling 
och testning samt produktionssättning och 

övervakning av integrationer.  

Under utbildningen kommer du att arbeta i 
konkreta projekt och lära dig utveckla och 
leverera produkter genom den flexibla 
projektmetoden Scrum.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett 
språk eller en teknologi som du vill bredda 
eller fördjupa dig inom. Utbildningen 
avslutas med en 20-veckor lång LIA-period 
där du som student får kliva ut i arbetslivet, 
knyta kontakter och testa dina kunskaper i 
en verklig miljö.
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EN EFTERFRÅGAD UTBILDNING
Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer 
du vara attraktiv på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknaden för systemutvecklare är stor och de 
senaste åren har branschen sett en tydlig ökad 
efterfrågan på Integrationsutvecklare. Med 
kompetens inom Java, ett av världens största 
programmeringsspråk, har du en stabil grund att stå 
på. 

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla 
branscher och det finns många vägar att gå efter 
några år i yrket, som IT-arkitekt, data scientist och 
projektledare är några av de närliggande roller som 
kan vara aktuella. 

SNABBFAKTA
  • UTBILDNINGSSTART Augusti/september 2022
  • LÄNGD 400 Yh-poäng, 2 år
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • CSN Utbildningen berättigar till studiemedel
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 20 veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt 
betyg i följande kurser:
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns 
möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella 

kompetens. Du som saknar förkunskaper inom 
matematik eller programmering har möjlighet att 
ansöka om en plats på en behörighetsgivande 
utbildning, en så kallad BFU, som vi planerar att 
starta.

Läs gärna mer om behörighetskrav på 
campusmolndal.se/yh

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (Yh-poäng)                        
   • Objektorienterad programmering i Java, 40 yhp
   • Design och arkitektur, 30 yhp
   • Kvalitetssäkring i Java, 40 yhp
   • Konsultmässighet och kommunikation, 10 yhp
   • Agil mjukvaruutveckling, 20 yhp
   • Automation, 30 yhp
   • Integration, 50 yhp
   • DevOps och Continuous Integration (CI/CD), 40 yhp
   • Examensarbete, 40 yhp
   • Lärande i arbete, 100 yhp
 

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 31/5. Läs mer och gör 
din ansökan på campus.molndal.se/yh
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” Vi ser ett stort behov av Javautvecklare inom 
integration framöver – både hos oss och hos våra 
samarbetspartners.

KRISTINA GYLLANDER, 
VGR IT


