Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

BESIKTNINGSTEKNIKER

YRKESROLLEN:
Som besiktningstekniker arbetar du med att kontrollera fordon.
Arbetet kräver att du är en person med känsla för service
samtidigt som du är flexibel och mycket noggrann.
Uppgiften är att bidra till en bättre trafiksäkerhet, en miljö med
friskare luft och till en bättre bilekonomi för trafikanter. Som
besiktningstekniker ingår också kvalitetssäkring, IT-baserade
informationstjänster och rådgivning.

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.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

•

Tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Testmodul - rikttid 20 dagar
I modulen ingår bland annat en kartläggning av dina
kunskaper, information om yrket och praktiska inslag med
studiebesök/praktik på arbetsplats. Den individuella utbildningsplanen sätts ihop utifrån utbildningens olika moduler.

•

Kunskap om samt erhålla färdigheter och förståelse för
service, bemötande och kundkommunikation i yrkesrollen.

•

Förståelse för hur fordon och besiktningsverksamhet
påverkar trafiksäkerhet och miljö.

Yrkesutbildning (AUB) - rikttid 55 dagar
Utbildningen genomförs med teoretiska och praktiska
moment bestående av övningsmoment och färdighetsträning. Du ska genom utbildningen få den kompetens
och certifiering som behövs för att kunna få ett arbete
som besiktningstekniker efter avslutad kurs.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - 15 dagar
Du ska genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i syfte
att lära sig mer om yrkesutövandet och skapa viktiga
kontaktytor inför anställning. YrkesAkademin levererar
teoretisk utbildning. Arbetsplatsen står för den praktiska
utbildningen via APL/praktik.

INNEHÅLL YRKESUTBILDNING (AUB)
Yrkesutbildningen (AUB) är uppdelad i fyra delar: teknik,
fordonsteknik, förvaltningsrätt och yrkesroll samt kundservice och bemötande. I dessa delar kommer du bland annat
att få lära dig följande:
•

Hur fordon, dess system och komponenter är uppbyggda
samt hur de fungerar och samverkar.

•

Egen personlig säkerhet och ergonomi
i arbetssituationen.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
•

Att ge den kompetens och den certifiering som krävs
för att få arbete som besiktningstekniker för lätta
fordon (behörighetsklass K1) på besiktningsstationer.

•

Att säkerställa att företag i besiktningsbranschen har
kompetent och certifierad personal att tillgå.

•

Att du på snabbast möjliga vis efter avslutad
utbildning erhåller arbete.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna bli aktuell för denna yrkesutbildning krävs
att deltagaren uppfyller nedanstående krav:
•
•
•
•

Teknisk fordonskunskap och ett intresse för bilar/
fordon.
Datorvana.
Körkort för personbil (B) och manuell växellåda.
Utbildning från gymnasieskola med minst betyget
godkänt i svenska A (svenska 1), matematik A
(matematik 1A) samt engelska A, eller motsvarande
utbildning.

För att passa som en besiktningstekniker bör du vara en
nogrann, flexibel och serviceinriktad person.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

MALMÖ
Tommie Eriksson
070-883 96 80 - tommie.eriksson@ya.se

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

YA.SE

