
SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN:
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens 
inom området och där matchning mot företag och personalbehov kan förväntas. 
Tillsammans med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns 
för att påbörja utbildning.

FORDONSTEKNIK 

Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

180521

OM UTBILDNINGEN:

Det finns alltid jobb för yrkeskunniga inom fordonbranschen! 
För dig med de rätta förkunskaperna, intresse och/eller erfaren-
het från branschen finns det en framtid som fordonsmekaniker.

Hos oss får varje person ett personligt utbildningsupplägg 
och stöd. Anpassning sker efter dina förutsättningar. Teori 
blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke!



INFORMATION  
MORA, KARLSTAD
David Tunell Tel 023-589 07 david.tunell@ya.se

OSKARSHAMN 
Pernilla Blomkvist: 023-584 03 – pernilla.blomkvist@ya.se 

MALMÖ, VÄXJÖ
Catarina Caiberth: 072-204 09 15  – catarina.caiberth@ya.se

INFO
om utbildningen

DET FINNS JOBB I FORDONSBRANSCHEN!
Om du vill välja en ny yrkesväg, om du har fått kunskaper 
i ett annat land eller om du tidigare arbetat inom fordon 
och behöver ny kunskap kan utbildningen vara rätt väg. 

Olika tester och validering av dina förkunskaper visar 
om vägen är rätt val för dig. Varje person får personligt 
utbildningsupplägg och stöd. Anpassning sker efter dina 
förutsättningar. 

Teori blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke!

DU FÅR ARBETA MED... 
Som en fordonsmekaniker kan du bland annat arbeta med: 

• Service och kundrelationer
• Hydraulik och felsökning
• Elsystem, bromssystem, säkerhets- och komfortsystem
• Miljö

GÄVLE
Tommy Jonsson: 023-585 27 – tommy.jonsson@ya.se

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET 
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun. 
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 
Modul Test - test och kartläggning - 3 veckor  ID: 114545  
För dig som känner til branschen och ska testa dina
förkunskaper.  

Orienteringsutbildning - 8 veckor ID: 114563
Modulen är för dig vill få kunskaper och insikt om de olika 
yrkesinriktningarna inför kommande yrkesinriktning. Test 
och kartläggning ingår i de 11 veckorna.

Yrkesinriktad utbildning

Personbilsmekaniker - 47 veckor ID: 114543

Lastbils- och bussmekaniker - 43 veckor ID: 114583

Maskinmekaniker - 43 veckor ID: 114664

Utbildningstiden utgår från individuella förkunskaper och 
testmodulen och kan därför variera. 


