
Textila 
utbildningar

som ger jobb.



Flexibla Individuella Tillgängliga

Utbildning
när det passar dig.



I fantastiska lokaler i Textile Fashion Center i Borås, arbetar 

Nordiska Textilakademin i nära samarbete den svenska textil-

branschen. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och kompe-

tensen hos svenska textilföretag genom samarbete, rådgivning 

och utbildning. 

Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar inom textil och 

design, inköp, kvalitet och hållbarhet. Detta i syfte att förse 

branschen med kompetent arbetskraft.

 

Utbildningarna är väl inarbetade hos branschföretagen som 

kontinuerligt tar emot studerande från Nordiska 

Textilakademin under praktikperioden, som ofta leder till 

anställning direkt efter examen. 

Vi erbjuder textil kompetens från 
design till försäljning

Välkommen till 
Nordiska Textilakademin.





Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar som förser textilbranschen med 
kompetenta medarbetare. Våra utbildningar är inriktade på textil, mode och 
konfektion - från design till inköp. Kursinnehållen är direkt anpassat till arbets-
marknadens och näringslivets behov, med ett verklighetsinriktat fokus där teori 
varvas med praktisk kunskap. Kombinationen av teoretiskt lärande och 
möjlighet att prova sina kunskaper genom LIA (Lärande I Arbete) och kontinu-
erliga företagssamarbeten under utbildningen ger studenterna stora 
konkurrensfördelar på väg ut i branschen, oavsett om man läser en YH-
utbildning eller en fristående utbildning. 

Nordiska Textilakademins unika sätt att integrera skarpa samarbeten med 
näringslivet i utbildningen gör att studenterna får med sig alla verktyg de 
behöver för att vara anställningsbara och konkurrenskraftiga på en tuff arbets-
marknad. Genom Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen har 
studenterna dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för 
framtiden.

Besök vår hemsida för att läsa mer och se det aktuella kursutbudet: 
www.nordiskatextilakademin.se.

Textila utbildningar som ger jobb.
Vårt samarbete med näringslivet tar Dig längre. 
Till Ditt första jobb i branschen, eller kanske ett nytt?





Nordiska Textilakademin bedriver utbildning i flera nivåer, för dig som privatperson och för 

företag. Förutom YH-utbildningar erbjuder vi yrkesutbildningar på heltid, intensivutbild-

ningar för den som tidigare erfarenhet, online-utbildning, grundläggande utbildningar på 

deltid, kortkurser inom textil, design och programvara samt distanskurser inom en rad 

relaterade ämnen. Vi erbjuder också möjligheten att skräddarsy en individuell kursplan 

som passar just Dina behov, förutsättningar 

och önskemål. 

Fristående utbildning.

Lär känna en framtida medarbetare! 

En viktig del i utbildningen är Lärande I Arbete 
(LIA), en arbetsplats förlagd praktik där de 
studerande får prova på sin blivande yrkes-
roll. Genom att medverka som LIA-företag 
bidrar man till kompetensutvecklingen inom 
den svenska textilbranschen, samtidigt som 
man får ett gyllene tillfälle att testa en poten-
tiell framtida kollega. Våra studenter har hög 
kompetens och de flesta har anställning redan 
innan eller kort tid efter avslutad utbildning. 

Kontakta info@nordiskatextilakademin.se 
om Du är intresserad av att ta emot studenter 
på LIA.  

Flexibel, individuell och tillgänglig

Att behålla och rekrytera rätt kompetens är 

en av företagens största framtidsutmaningar. 

Våra utbildningar är anpassade till närings-

livets krav och våra handledare är experter 

inom sina områden. LIA (Lärande I Arbete) i 

kombination med vårt nära samarbete med 

näringslivet ger våra studenter en hög 

kompetens och ansällningsbarhet. De är kort 

och gott populära hos aretsgivarna!

YH-utbildning



info@nordiskatextilakademin.se
+46 (0)33 410107
Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås
BOX 55008, S-501 14 Borås
www.nordiskatextilakademin.se


