
Utbildningens omfattning

Utbildningen pågår under ca 1 år och ger 230

YH-poäng. Det är totalt 5 obligatoriska fysiska

träffar under utbildningens gång, dessa sker i

Järfälla. Utbildningen är CSN-berättigad och

kostnadsfri. Undervisningen sker på svenska, men

visst kursmaterial är på engelska. 

TEKNIKER

HÅLLBARA VERKSTADSMILJÖER

230 YHP | ca 1 år | Heltid | Distans med 5 fysiska träffar

Diagnoskompetens och analyserande

arbetsmetoder

Affärsmannaskapet och sociala samspel

LIA 1 - Socialt samspel, digital och fysisk

arbetsmiljö

Hållbara drivsystem

Systemkompetens autonoma hjälpsystem

LIA 2 - Hantering hållbara drivsystem och

autonoma hjälpsystem

Examensarbete

Kursöversikt
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Nya alternativa drivmedel i kombination med

fordonsbranschens teknikskifte kräver ny

kompetens inom teknik, säkerhet, miljö, lagar

och regler. Som tekniker i hållbara

verkstadsmiljöer arbetar du med avancerad

fordonsdiagnostik, hållbara drivsystem och

autonoma hjälpsystem. Du utför diagnos,

felsökning och underhåll på gas-, el-,

hybridfordon enligt aktuella lagar och regler. 

För att trivas i yrkesrollen är det viktigt att du har

god känsla för kvalitet, är noggrann, engagerad

och har ett stort intresse för fordonsteknik,

fordonsutveckling och nya trender. Yrkesrollen

handlar även om att skapa goda relationer med

kunder och intressenter, varpå det är viktigt att

du är serviceinriktad och har ett affärsmässigt

tänk. 

LIA - Din genväg till jobb

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande

i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att

jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det

ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser

och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. 

Se mer information om ansökan och kursstart på utbildningssidan. 

Jobbmöjligheter

Motorbranschen får allt svårare att rekrytera

personal med avancerade kunskaper inom

systemteknik och autonoma hjälpsystem, och

verkstäder över hela Sverige behöver rustas i sin

kompetens. Siffror från 2022 visar att under

kommande treårsperioden uppskattas

rekryteringsbehovet till 6800 personer.

https://ya.se/csn-studielan/
https://ya.se/lia-praktik/
https://ya.se/yrkeshogskola/tekniker-i-hallbara-verkstadsmiljoer/

