
Fordonsbranschen står inför en förändring 
med ny teknik och fossilfria drivmedel. 
Behovet av yrkeskunniga i branschen väntas 
öka under de kommande åren, så om du har 
en utbildning är det lätt att få jobb. 

Som fordonslackerare jobbar du oftast med 
skadereparation där du slipar, spacklar och 
sedan lackerar  fordon. Ibland handlar det 
även om mindre reparationer av kaross.

Det finns en bra framtid för dig med ett 
stort intresse för fordon, teknik, service och 
kundbemötande samt problemlösning.

Hos oss på YrkesAkademin får varje person 
ett personligt utbildningsupplägg och stöd. 
Anpassning sker efter dina förutsättningar. Vi  
blandar teori med praktiskt arbete – du lär 
dig ett yrke!

Fordonsteknik med inriktning 
Fordonslackerare

Utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

Arbetsförmedlingen på heltid.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på  
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behö-

ver uppdaterad eller ny kompetens inom 
området och där matchning mot företag 

och personalbehov kan förväntas. Du söker 
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.



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

FORDONSTEKNIK

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 – och om du är rätt person för branschen.

Fordonslackerare är ett yrke för dig som tycker om att se 
resultat av ditt arbete. 

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

• Spackling & slipning
• Motivarbete
• Skadereparation
• Foliering

FÖRBEREDANDE INSATSER  

Innan utbildning börjar går du en eller flera förberedande 
insatser där du får möjlighet att pröva på och stämma av 
dina förutsättningar för yrket och hjälp att välja vilken inrikt-
ning som passar dig bäst. Det finns tre olika moduler:

• Test och kartläggning (ca 3 veckor)
• Orienteringsutbildning (ca 2 veckor)
• Fordonsteknik introduktion (ca 6 veckor)
 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL   
Du får ett personligt utbildningsupplägg och stöd. Vi anpas-
sar utbildningen efter dina förutsättningar, teori blandas 
med praktiskt arbete och du lär dig ett yrke. 

Under utbildningen har du APL, arbetsplatsförlagt lärande, 
som betyder att du är ute på en arbetsplats där du får träna 
på de praktiska momenten inom yrket. Här knyter du kontak-
ter med arbetslivet och får direkt en fot in i branschen. 

Yrkesinriktningar
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är indivi-
duell utifrån deltagarens planering av yrkesinriktning.  
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