Ansökan:
Ansökningsperioden öppnar 12 november 2018, och är preliminärt
öppen till 22 februari 2019 för Internationell Design- & Produktutvecklare inom Sport & Funktion. Utbildningen startar i april 2019
och är i Åre. Länk till ansökan hittar du på vår hemsida:
www.nordiskatextilakademin.se

Behörighet:
Behörig att söka är du som har svensk gymnasiekompetens, 2500p
eller motsvarande. Därtill ansöker du med arbetsprover, CV och
personligt brev.

Arbetsprover:
En beskrivning av en produktutvecklingsidé, gestaltad visuellt och med ord
En färglagd stadsbild i valfri teknik
Ett collage i valfri teknik, digitalt eller för hand
2 fantasibilder i valfritt motiv och teknik
Skicka också gärna med bilder på saker du tillverkat/målat etc

Meriterande i din ansökan är:
Om din gymnasieutbildning hade en textil, design, formgivningsinriktning,
sportinriktning, eller liknande
Arbetslivserfarenhet inom textil, graﬁsk design, formgivning, konsthantverk, produktutveckling, sömnad, skrädderi och tillskärning, butiksarbete
inom sport- outdoor- eller modebranschen.
Om du har gått en eftergymnasial utbildning inom textil, design,
formgivning eller liknande
På annat sätt än ovan skaﬀat dig erfarenhet och kompetens relevant för
utbildningen och branschen
info@nordiskatextilakademin.se

Adress Åre:

+46 (0)33 410107

Kurortsvägen 20, 830 13 Åre

Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås

(Campus Åre)

Box 55008, S-501 14 Borås

www.nordiskatextilakademin.se

Med reservation för eventuella ändringar.

Design- & Produktutvecklare
inom Sport & Funktion, heltid 1 år

Design- & Produktutvecklare
inom Sport & Funktion, heltid 1 år

Sport- och outdoorbranschen älskar människor som är passionerade för sin sport! Oavsett om det gäller downhill biking, simning,
skidåkning eller ridning så är det du som användare av produkterna som bäst vet hur produkten kan utvecklas för att fungera
optimalt. Utbildningen läses på Campus i Åre.
Den här specialistutbildningen riktar sig till dig som vill vidareutveckla ditt sportoch outdoorintresse till ett yrkesliv där du får designa och utveckla sport- och
funktionsprodukter.

Upplägg:
Undervisningen är till stor del projektbaserad och inriktad på tillämpning, och du
kommer att jobba med verkliga uppdrag och kunder som en del i kursplanen. Att
jobba med ﬂera olika typer av varumärken och produkter under utbildningen
ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet. Det kommer att ﬁnnas
utrymme i studieplanen för utövning av din sport, och sporter relaterade till
skolsamarbetena då utövningen är ovärderlig för att inhämta kunskap om
produkternas funktion. Andra arbetssätt och arbetsformer som används är
föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella
arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.
För att utveckla och fördjupa dina speciﬁka kompetenser ingår även 25%
arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA). Under studietiden
ﬁnns även möjlighet att göra mäss- och trendresor till exempelvis München,
Stockholm, Köpenhamn, och Paris. Utbildningen är 40 veckor lång med start
1 april 2019, och läses i huvudsak i Nordiska Textilakademins lokal på
Campus i Åre.

Aﬀärs- och produktionsengelska
Aﬀärskunskap
Bransch- och produktionskunskap Sport/funktion
Design- och produktionsprocess
E-handelskunskap
Hållbar utveckling
Kommunikation
LIA - lärande i arbete
Mäss- och marknadsstudier i
producerande länder
Programvaror i branschen
Textil materiallära och
tillverkningsprocesser
Summa

Efter avslutad utbildning får Du en Yrkeshögskoleexamen, och
erhåller ett examensbevis. Möjliga yrkesroller är:
Designassistent
Inköps-/produktionsassistent

10
15
25
30
10
15
10
50
5
10
20
200

Fakta.
Kursstart: april 2019
Sista ansökningsdag: preliminärt
22 februari 2019
Studieort: Åre
Omfattning: 2 terminer, helfart
Kostnad: 75 000:Moms debiteras ej.
Utbildningen ger rätt till studiestöd
och merkostnadslån från CSN.
Utbildningen bedrivs i våra lokaler
på Campus i Åre.

Examen & karriär:

Designer, sport/funktion
Designer, mode/textil
Designer/formgivare; graﬁskt/mönster

Kursöversikt:

Utbildningen ges på svenska.
Facktermer och uttryck på
engelska förekommer.

