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Studera eller jobba?
Vid Teknikcollege i Södertälje får du en gedigen  
och bred utbildning för att senare kunna välja mellan  
jobb och fortsatta studier.
 Här får du ett försprång som ökar dina möjligheter  
att skaffa ett jobb efter skolan, att plugga vidare  
eller kanske på några års sikt starta eget.

Du kommer att lämna Teknikcollege extrautrustad  
och framtidssäkrad – ett försprång i livet!

Extrautrustad för livet 
Factory Control Systems • Production Technology and Logistics

Factory  
Control Systems 
Styr- och reglersystem i teori  
och praktik. Att styra rätt blir  
allt viktigare inom industrin  
och efterfrågan på välutbildad  
personal ökar hela tiden.

Välj mellan två program vid Teknikcollege i Södertälje

Production Technology  
and Logistics
I tillverkningsindustrin gäller det  
att få fram rätt vara på rätt sätt i  
rätt tid till rätt pris. Här får du lära 
dig olika produktionssystem och  
hur logistik bidrar till lönsamhet.

Förutom dessa  
två inriktningar  
och kärn- och  

karaktärsämnen,  
kan du välja till  

kurser inom bland  
annat datorstyrning  
och processteknik.

Hur söker jag?
www.gymnasieintagning.se » sök utbildning  » sök utbildning inom Stockholms län 

» sök på viss gymnasieskola » Teknikcollege i Södertälje – SÖK!
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Kontaktperson: Lars-Olof Johansson, tel 08-523 041 38
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Extrautrustad för yrkeslivet
Vi arbetar nära de stora företagen i Södertälje för  
att anpassa utbildningen efter verklighetens krav  
på kompetens och erfarenhet. Det betyder att du som 
student på Teknikcollege alltid får de kunskaper som 
efterfrågas ute på företagen. Det betyder också att  
du redan under studietiden får arbeta ute på företagen, 
både under terminerna och på lovpraktik.

Extrautrustad för  
högskola och universitet
Om du under studieåren på Teknikcollege bestämmer  
dig för att läsa vidare, så har du efter fullgjorda  
kurser goda förkunskaper för studier vid högskola  
eller universitet.  
 under vårt tak finns även uppdragsutbildning för 
fortsatta studier med praktiska inslag. 

mindre skola – mer verklighet
Teknikcollege ger dig landets kanske bästa  
gymnasieutbildning inom teknik. 
 Kurserna och praktiken är direkt knutna till  
verkligheten i 2000-talets industrimiljö i Sverige och  
världen. genom den nära kontakten med näringslivet  
får du inte bara en verklighets anpassad utbildning  
– kanske du redan under praktiktiden träffar din  
framtida arbetsgivare?

Vem går på Teknikcollege?
Det här är en utbildning för dig som i grunden är 
intresserad av teknik – både praktisk och teoretisk.
 Du väljer antingen Produktionsteknik eller  
Styr- och reglerteknik. Eftersom det här är ett  
specialutformat program med upp till 3 000 poäng,  
så har du alla möjligheter att under studietiden  
skapa din egen profil i samråd med dina lärare.

Per Söderström, 
elev på TC och  

praktikant på Scania

”Jag kan mycket väl tänka mig  
att jobba på Scania i framtiden.  

med den kunskap jag fått på 
Teknikcollege så har jag nog en 

ganska bra grund för att 
klara av det också.”

Patrik Lindberg,  
servicetekniker,  
Dynamate

”Teknikcollege öppnar  
dörrarna till vidare studier. 
Samtidigt lär du dig ett yrke, 
’blir något’ och kan ta jobb 
direkt efter skolan. Känslan är 
enorm när jag nu som service-
tekniker söker och hittar ett 
fel, lagar maskinen och får  
allt att snurra igen.
 Besök en industri och se alla 
datorer, robotar och annat vi 
använder i dag.”


