
  

Ansökningsblankett  
 

  
Yrkeshögskolan Syd Hässleholm 0451-26 85 81, 26 86 01 www.yhs.se

 
  

Jag anmäler mig härmed som sökande till Yrkeshögskolan Syd® med start hösten 2018 
 

1. Person- och adressuppgifter 

 
 

2. Bifogade handlingar 

 
 

3. Utbildningar 
   En markering för 1:a och en 

markering för 2:a-val. 
Heltidsutbildningar Studieort Poäng* 1:a val 2:a val 
 Anläggningsingenjör - Produktionsledning Hässleholm 400   
 Automationsingenjör Hässleholm 400   
 Byggnadsingenjör - Produktionsledning Hässleholm 400   
 Elingenjör – elkonstruktör Hässleholm 400   
 Elkraftsingenjör – Projektering och beredning Hässleholm 400   
 Entreprenadingenjör – Bygg & anläggning Hässleholm 400   
 Tågtekniker Hässleholm 300   

     
Deltids-/distansutbildningar     

Entreprenör elinstallation –  
Auktoriserad elinstallatör 

 
Hässleholm 

 
    225 

  

      
 *5 YH-poäng = 1 veckas studier    
 

 
4. Underskrift 

 
 
Ansökan med bilagor sänds in senast den 15 maj till nedanstående adress: 
 

Obs! Kopiera de handlingar du avser bifoga till ansökan. Skicka inte originalhandlingar!  
För dig som ska komplettera med slutbetyg från gymnasieskolan ber vi dig observera att du måste 
skicka in en kopia via mail eller post. (senast 22 juni) Vi ligger inte online med gymnasieskolorna! 
 

Hässleholms kommun, AK-förvaltningen, Yrkeshögskolan Syd, 281 80 HÄSSLEHOLM
 

Förnamn: 
                              

 Personnummer: 
      

Efternamn: 
            

 E-post: 
        

Adress: 
      

 Telefon: 
      

Postnummer: Ort:        

 Betyg som styrker behörighet 

 Intyg om arbetslivserfarenhet (för de utbildningar som kräver arbetslivserfarenhet)  

 Personligt brev. Här kan du kort beskriva dig själv och dina intressen.  

 Jag kommer att komplettera min ansökan med slutbetyg som styrker behörighet 
Skickas till oss senast 22 juni. (Gäller dig som avslutar din gymnasieutbildning vårterminen 2018) 

 
 

  

Ort, datum  Namnteckning 
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