IT-SÄKERHETSTEKNIKER
Sep 2019 - Maj 2021 Jönköping
Är du intresserad av IT och teknik? Vill du ha ett spännande, utmanande och inte minst utvecklande jobb där du skyddar företag mot intrång och utvecklar nya moderna säkerhetslösningar?
Då är IT-säkerhetstekniker yrket för dig. Frågan om IT- och informationssäkerhet blir allt viktigare och cyberattacker är numera ett av de största hoten mot vårt samhälle. Allt fler företag
efterfrågar personer med specialistkompetens inom området och som utbildad IT-säkerhetstekniker är du oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Vad arbetar du med?
Som IT-säkerhetstekniker jobbar du i en framtidsbransch

ntjänster och hitta sårbarheter för att förebygga angrepp

där utvecklingen går extremt fort. Du skyddar företag mot

och säkra tjänsten. Dessutom besitter du kunskaper om

angrepp och förbättrar och utvecklar nya moderna säker-

vad som skapar hållbara och säkra lösningar inom utveck-

hetslösningar. Du har förståelse för hur en hacker tänker

ling av mobil säkerhet.

och agerar och använder den kunskapen för att hantera
angripna sajter. Du hanterar allt från XSS och SQL injec-

Som IT-säkerhetstekniker har du god insikt i det moder-

tions till social engineering och brute force. Med din breda

na IT-samhället och har förmåga att lösa problem, både

kunskap på området agerar du rådgivare i säkerhetsfrågor

självständigt och i team. I din yrkesroll leder du arbetet

inom IT.

med IT-säkerhet, från målformulering och strategi till
utvärdering och förbättring. Med kundens behov i fokus

Du arbetar också med att skapa och bygga IT-infrastruk-

kommunicerar och driver du projekt på ett affärsmässigt

tur med hög tillgänglighet, rätt kapacitet och förstklassig

sätt.

säkerhet. Likaväl kan du på ett säkert sätt arbeta med mol-

www.tucsweden.se

LIA - Lärande i arbete
Under en dryg fjärdedel av utbildningen kommer dina

Poäng: 410 YH-p (82 veckor, ca 2 år)

studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande

Studietakt: 100%

i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla

Antal platser: 35

dina kunskaper inom IT-säkerhet i verklig miljö och du

Utbildningsort: Jönköping

utbildas i skarpt läge.

Efter examen
Allt fler företag efterfrågar personer med specialistkompetens inom IT-säkerhet och efter denna utbildning har du
kunskaper och erfarenheter som är starkt efterfrågade på

UTBILDNINGSINNEHÅLL
• Business English, 10 YH-p
• Containerisering av applikationer, 30 YH-p

arbetsmarknaden. Du kan arbeta som IT-säkerhetstekni-

• Diskret matematik, 10 YH-p

ker, säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetskonsult och IT-säker-

• Etisk hackning, 25 YH-p

hetsansvarig. Behovet av IT-säkerhetstekniker är stort och

• Examensarbete, 20 YH-p

finns inom många olika branscher, både på små och stora
företag, inom organisationer och myndigheter.

Samarbete med arbetslivet

• Intrångsprevention, IPS/ID, 10 YH-p
• IT Infrastruktur, 55 YH-p
• Kommunikation, affärsmannaskap & IT-juridik,
20 YH-p

Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetsliv-

• LIA 1, 50 YH-p

et.Det innebär att utbildningens innehåll är format efter

• LIA 2, 60 YH-p

arbetslivets kompetenskrav, vilket gör dig eftertraktad
som färdig IT-säkerhetstekniker. Vi samarbetar med en
rad olika företag, bland annat CombiQ, dizparc, Entiros,

• Mobil säkerhet, 20 YH-p
• Office 365, 20 YH-p

INVID, JSC IT-partner, Magnea, OAS, Pdb, Secify, Sigma

• Programmering Python, 25 YH-p

Technology och Westec – alla med behov av att anställa

• Projektorganisation inom IT, 15 YH-p

IT-säkerhetstekniker.

• Säkerhet grund, 20 YH-p

“IT- och informationssäkerhet har på kort tid blivit ett inter-

• Säkerhet fördjupning, 20 YH-p

nationellt fokusområde med tydliga direktiv från både EU
och regering som tillsammans markerar att säkerheten ska
prioriteras. Det leder direkt till ett ökat behov av kompetent

Ansökan

IT-säkerhetspersonal. Att få möjlighet att påverka och forma
en utbildning där morgondagens IT-säkerhetstekniker - och

Sista ansökningsdatum är den 6 maj 2019. Ansök direkt till

medarbetare finns, är en otrolig tillgång. Vi kommer självklart

oss på TUC, https://apply.yh-antagning.se/to/tuc/ht2019

ha som mål att rekrytera IT-säkerhetspersonal från utbildning-

För mer information, se www.tucsweden.se

ar som vi själva har varit med och tagit fram.“Daniel Fyhr, VD
på Secify

Behörighet
• Behörighet för Yrkeshögskolan
• Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i Dator- och
nätverksteknik, Engelska 6, Matematik 2 eller motsvarande kunskap
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