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Reservdelsspecialist
lätta fordon

Reservdelsspecialisten håller
med hjälp av sifferminne och
ordningssinne koll på allt som
hör till lätta fordon.
Reservdelsspecialist är ett
serviceyrke för dig som tycker
om att arbeta med människor.
Precis som en mekaniker måste
du ha kunskap om bilens
konstruktion.

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

Studieort: Farsta
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum, lärling

MÖJLIGHETER

Goda förutsättningar att
få jobb. Utbildningarna
sker i samarbete
med företag och
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Godkänt betyg i svenska/
svenska som andraspråk
på grundläggande
nivå eller motsvarande
kunskaper.

Utöver detta innefattar
rollen även lagerekonomi,
rådgivning samt försäljning
mot privatpersoner eller
verkstadsfolk där du hjälper
kunden att ta fram de
reservdelar som behövs.

YRKESPAKETENS
LÄNGD
Ca 44 veckor, men
utbildningstiden är mycket
individuell. Du och läraren
upp en studieplan utifrån
dina förkunskaper och
studietakt.

FINANSIERING
Utbildningen är
kostnadsfri och
studiemedelsberättigad via
CSN. Du bekostar
din kurslitteratur,
skyddskläder och
skyddsskor själv.

ANSÖKAN

Ansökan görs via
den kommun där du
är skriven.

Reservdelsspecialist
lätta fordon, 1100 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet
utformat för arbete som reservdelsspecialist för lätta fordon
• Fordonsteknik – introduktion
200 poäng
• Personbilar – verkstad och elteknik 				100 poäng
• Personbilar – basteknik
				100 poäng
• Personbilar – service och underhåll 1 			100 poäng
• Personbilar – service och underhåll 2
100 poäng
• Logistik 1
100 poäng
• Servicekunskap
				100 poäng
• Personlig försäljning 1
				100 poäng
• Personlig försäljning 2
				100 poäng
• Handel – specialisering
				100 poäng
					

Utbildningens mål
Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
• Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av lätta
fordon samt fordonsreservdelshandel.
• Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
• Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom
branschen.
• Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
• Förmåga att utföra kundservice.
• Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom
affärsrelationer och med medarbetare.
• Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet,
säkerhet och ekonomi.
• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrig information
Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av
utbildningstiden.
Förkunskapskrav:
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller
motsvarande kunskaper.

