Sveriges största yrkeshögskola

inom de gröna näringarna
Utbildningen för dig som vill arbeta i
hästsektorn som egen företagare eller
som verksamhetsledare!

97%

får jobb eller startar eget
efter avslutad utbildning

MÖJLIGHETER

Bli eftertraktad på arbetsmarknaden! 97 procent av
våra studenter har fått jobb
eller har startat eget efter
avslutad utbildning.

VERKLIGHETEN

LIA

ger trygghet

av bransch

Teori varvas med praktik
genom LIA (Lärande i
arbetslivet), som ger dig
ökad arbetslivserfarenhet
och nya kontakter redan
under studietiden.

Vi utbildar

RÄTT I TIDEN

inom hästrelaterade näringar

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform
som erbjuder efterfrågade
utbildningar i nära samarbete
med näringslivet.

FRAMTIDENS

VERKSAMHETSLEDARE

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

BYS – Biologiska
Yrkeshögskolan i Skara

Naturbruk.nu

Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Naturbruksförvaltningen

Designad
KOMPETENS

Läs mer om alla våra utbildningar

på bys.nu

VERKSAMHETSLEDARE

inom hästrelaterade näringar
Du läser utbildningen på distans under ett år
på heltid, med fjorton träffar á tre dagar per
tillfälle. Under träffarna har du föreläsningar med spetskompetens ur hästbranschen,
studiebesök på verksamheter i hela hästsektorn, redovisning av hemuppgifter, workshops
och inspiration till eget arbete. På Biologiska
Yrkeshögskolan i Skara bygger du nödvändiga
nätverk för framtiden.
Hästnäringen har stor utvecklingspotential och
med rätt kunskap och drivkraft kan du hitta
din ingång till en framgångsrik affärsidé eller
utveckla en redan befintlig verksamhet! Under
utbildningen får du göra en affärsplan.
Under utbildningens LIA-period (Lärande i
Arbete) kan du skaffa dig fördjupad kunskap
genom arbete på särskilt utvald arbetsplats. Du
kan också på uppdrag av ett företag/organisation utveckla nya eller befintliga verksamheter.
Du får god kontakt med framtida samarbetspartners och arbetsgivare och har stor möjlighet att skapa ditt personliga nätverk.

KURSER
• Affärsplan
• Arbetsliv och ledarskap
• Entreprenörskap och marknadsföring
• Hästanläggningar och dess skötsel
• Hästen i ett internationellt perspektiv
• Kommunikation och värdskap
• LIA – Lärande i arbete
• Turism och rehabilitering
• Verksamhetsutveckling och organisation

