Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN
023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

Fordonsteknik
Ökande bilförsäljning gör att verkstäderna
är i stort behov av fler yrkeskunniga
människor, så om du har en utbildning är det
lätt att få jobb. Därför finns en bra framtid i
branschen för dig med ett stort intresse för
fordon, motorer och problemlösning
Hos oss på YrkesAkademin får varje person
ett personligt utbildningsupplägg och stöd.
Anpassning sker efter dina förutsättningar.
Hos oss blandas teori med praktiskt arbete –
du lär dig ett yrke!

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.
Se Yrkeskompassen på
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
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.

UTBILDNINGEN

Denna utbildning läses via
arbetsförmedligen.

FORDONSTEKNIK

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Test – test och kartläggning – rikttid 3 veckor
Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar,
där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av
sina förutsättningar för yrket.
Orienteringsutbildning – Baskunskaper i förberedande/ introducerande syfte – rikttid 2
veckor
Orienteringsutbildningen är för dig som vill få kunskaper
och insikt om de olika yrkesinriktningarna inför kommande
utbildning. Syftet med modulen är att ge arbetssökande en
orientering om branschens villkor, möjligheter och krav.
Fordonsteknik introduktion – 6 veckor
En längre förberedande del för att fastställa din yrkesinriktning och bredda dina kunskaper inom Fordonsteknik.

YRKESINRIKTNINGAR
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är individuell utifrån deltagarens planering av yrkesinriktning.
Personbilsmekaniker....................................33 till 55 veckor
Lastbilsmekaniker (Buss)..............................39 till 51 veckor
Maskinmekaniker........................................36 till 54 veckor
Bilskadereparatör.................................................. 40 veckor
Fordonslackerare.........................................37 till 49 veckor

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundcenter@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

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

