
Tekniska utbildningar  
och kurser för

bättre jobb



Utbilda dig till ingenjör,  
utvecklare eller projektledare!
På Stockholms Tekniska Institut får du en utbildning med tydligt fokus på ditt 
framtida yrke. Vi samarbetar med ledande företag och över 90% av våra studerande 
har jobb inom ett halvår efter examen – ta chansen till ett bra jobb du med.

Ingenjör
STI-INGENJÖR AUTOMATION, 2 ÅR – Som automationsingenjör programmerar och designar du funktioner och 
sköter underhåll och drift av automatiserade processer. Du får en bred roll och automationsingenjörer behövs i allt 
fler delar av samhället.

STI-INGENJÖR BELYSNINGSPROJEKTÖR, 2 ÅR – För dig som både är intresserad av teknik, design och estetik. Lär 
dig både ljusdesign och elkonstruktion för att skapa en tilltalande, säker och energieffektiv ljusmiljö som du kan 
översätta till handlingar och ritningar. 

STI-INGENJÖR INFRASTRUKTURPROJEKTÖR BIM, 2 ÅR – Jobba med digitala 3D-modeller för att samordna, 
modellera, simulera, göra krocktester och energiberäkningar. Under utbildningen lär du dig om BIM (Building 
Information Modelling) och blir expert på att samordna modellerna i byggprojekt.

STI-INGENJÖR JÄRNVÄG (EL, SIGNAL, TELE), 2 ÅR – Lär dig om den innovativa tekniken i järnväg och 
tunnelbana. Med fokus inom någon av teknikgrenarna el, signal eller tele arbetar du med att rita i CAD och planera 
tekniklösningar för både små och stora infrastrukturprojekt 

STI-INGENJÖR VVS-PROJEKTÖR, 2 ÅR – Projektera och konstruera VVS-teknik i CAD. I ditt yrke som VVS-ingenjör 
arbetar du med att designa och planera tekniska lösningar som skapar en god inomhusmiljö med hänsyn till både 
människor och miljö.

Hållbarhet genom  
teknik

– vägen till  
ditt drömjobb
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GoZee: hur du kommer igång på  
30 sekunder

1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna  
med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande



IT-utbildning
JAVAUTVECKLARE, 2 ÅR – Som Javautvecklare är du en kreativ problemlösare som dagligen arbetar med digitalt 
skapande. Java används överallt, i allt från datorer till olika serverprogram, mobiltelefoner och spelkonsoler. 

SYSTEMUTVECKLARE IOT, 2 ÅR – För dig som vill skapa bättre och smartare lösningar med Internet of Things. I 
utbildningen lär du dig att utveckla och programmera lösningar för vardagen, industrin, fastighetsbranschen och 
många fler områden

MOBILAPPUTVECKLARE, 2 ÅR – Designa och programmerar smarta, användarvänliga appar för både iOS och 
Android. I utbildningen lär du dig flera olika programmeringssprå och arbetar enligt agila arbetsmetoder.

Projektledare
PROJEKTLEDARE ELINSTALLATION, 1 ÅR (DISTANS) – En utbildning för dig som har arbetat som elektriker i minst 
två år och vill ta nästa steg i din karriär.

Bli en i teamet
hos sveriges Bästa
arBetsgivare!
Vi är alltid på jakt efter engagerade och drivna medarbetare.
På vår hemsida hittar du alla lediga tjänster.

Läs mer om våra tjänster på
www.bengtdahlgren.se
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We are a world leader in international Internet of things (IoT) 
solutions with more than 10 million connected things all over 
the world!

We connect things, machines, people and places through a 
global IoT system with more than 400 mobile networks.

www.telenorconnexion.com

We have designed innovative IoT solutions across the globe 
for companies such as Volvo, Scania, Hitachi Construction 
Machinery, Allianz, Verisure Securitas Direct and Husqvarna. 
Shaped by our Scandinavian heritage our headquarters and tech 
center lie in Sweden with regional offices in UK, Germany, US, 
Singapore and Japan.

Stockholms Tekniska Institut grundades 1924 och är en stiftelse utan vinstintresse.  
Det ger oss möjlighet att ge fullt fokus på att ge dig en utbildning av hög kvalitet.  

Vi har utbildningar inom Yrkeshögskolan och erbjuder även Kurser för Företag. 

Vi har utbildat över 40.000 STI-Ingenjörer, ta chansen att bli en av dem du med!

Läs mer och ansök på www.sti.se.


