
VILL DU ARBETA MED MOLNTJÄNSTER OCH IT-SÄKERHET?

MOLN- OCH VIRTUALISERINGS-
SPECIALIST
310 YH-POÄNG / 1.5 ÅR

Som specialist inom området moln-
och virtualisering kommer du att arbeta 
med design, installation, konfigurering, 
administration och felsökning av 
företags server- och molntjänster. 
Idag behöver en modern IT-tekniker 
både kunna skapa virtuella nätverk i 
”molnet” och sätta upp fysiska nätverk 
med kablar och annan hårdvara. 

Under yrkeshögskoleutbildningen
Moln- och virtualiseringsspecialist på 
Campus Mölndal lär du dig båda 
delarna. YH-utbildningen avslutas med 
en 16 veckor lång praktik hos något av 
regionens IT-bolag. 



CAMPUS MÖLNDAL 
Vägledningsexpedition 
Göteborgsvägen 97 
031 - 315 10 14 
yh.campus@molndal.se

BLI EN DEL AV EN FRAMTIDSBRANSCH
Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att 
arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-
miljöer. Du lär dig nätverksarkitektur, olika säkerhets-
aspekter samt får fördjupade kunskaper i installation, 
konfigurering och administration. Under utbildningen lär 
du dig flera delar inom virtualisering, bland annat 
designa, driftsätta, konfigurera och administrera 
Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och 
PowerShell. Du lär dig även de två största moln-
plattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. 
Utbildningen förbereder dig för certifiering inom
Microsoft server.

Efter utbildningen kommer du kunna jobba som konsult 
eller anställd i tjänster som bl. a. tekniker, projektledare, 
upphandlare, infrastrukturspecialist eller molnmäklare.

SNABBFAKTA
  • EXAMEN Yrkeshögskoleexamen
  • UTBILDNINGSSTART Augusti 2019
  • BEHÖRIGHETSGIVANDE FÖRUTBILDNING
     Startdatum publiceras senare
  • LÄNGD 310 YH-poäng, 1.5 år
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • ANTAL PLATSER 20
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 16 veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
För YH-utbildningen Moln- och virtualiserings-
specialist behöver du ingen tidigare erfarenhet av IT. 

Campus Mölndal erbjuder en behörighetsgivande 
förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna 
från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara 
behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar 
till studielån och du som blir godkänd på BFU:n 
garanteras en plats på YH-utbildningen.  Du som har 
godkända betyg i kurserna Dator och nätverksteknik 
och Datorteknik 1a behöver inte gå BFU-kursen. 
Du behöver kunskaper som motsvarar Engelska 6. 
Saknar du betyg i kursen kan du göra ett nivåtest 
hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella 
kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett 
godkänt betyg i kursen.

Läs gärna mer om behörighetskrav på  
campusmolndal.se/yh

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)                        
   • Windows Server, 30 p 
   • Active Directory, 30 p
   • Servervirtualisering, 40 p
   • Projektkunskap, 10 p
   • Molnplattformar, 10 p
   • Microsoft Azure, 50 p
   • Amazon AWS, 40 p
   • LIA, 80 p
   • Examensarbete, 20 p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 15/5. Läs mer och gör 
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh

MOLN- OCH 
VIRTUALISERINGS-
SPECIALIST

” Du får de kompetenser som våra kunder efterfrågar 
inom molnlösningar, säkerhet och mobila arbetssätt. 
Efter utbildningen har du möjlighet att bli antagen 
till Xenits Karriärprogram och börja din karriär som 
specialist inom digital infrastruktur.

LINUS LINDSTRÖM, XENIT


