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Du ger oss tre år och vi ger dig rätt utbildning för framtidsjobb
som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.
SOM LASTBILSMEKANIKER REPARERAR DU och gör service på lastbilar och

bussar. Det handlar om allt från att byta bultar till att göra digitala felsökningar.

SOM MASKINMEKANIKER ÄR DU specialiserad på reparationer, service och

felsökning av mobila maskiner som jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner.

Det är viktigt att du jobbar noggrant och effektivt och har känsla för service och

kundvård. Du som mekaniker måste kunna hantera såväl skiftnyckel som digitala

verktyg. Detta är kunskaper som vi slipar under din utbildning.

Vi arbetar även med riktiga kundfordon. Det betyder att du får träffa kunder,

upprätta kostnadsförslag, skriva arbetsorder och fakturera.

Verklighetsbaserat lärande och nära samarbete med branschen är självklara delar i

utbildningen.

Utbildningen följer Fordons- och transportprogrammets examensmål och kurser.

Skriv ut

FAKTA

• Utbildningskod: FTLAS

• Arbetsplatsförlagt lärande: 16

veckor, 4+6+6

• Arbetsmarknad: Utmärkt

• Medellön: 28 500 kr/mån

(2019, läs mer på AllaStudier)

• Läs mer om yrkena på

http://www.transportforetagen.se

/sv/om-

oss/kompetensforsorjning/utbildn

ing-och-karriarvagar/yrkesroller
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Fordonsteknik/Introduktion

Fordons- och transportbranschen/Fordons- och

transportbranschens villkor och arbetsområden

INRIKTNING LASTBIL OCH MOBILA MASKINER

Lastbilar och mobila maskiner – basteknik

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll

1

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll

2

Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik

EXEMPEL PÅ VALBAR FÖRDJUPNING

Lastbilar – chassi och bromsar

Lastbilar – kraftöverföring

Lastbilar – system och diagnosteknik 1 och 2

Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer

Mobila maskiner – hydraulsystem

Mobila maskiner – kraftöverföring

Mobila maskiner – system och diagnosteknik 1 och 2

El- och hybridfordon 1

I UTBILDNINGEN INGÅR

dessutom samtliga gymnasiegemensamma ämnen

samt möjlighet att välja utökat högskoleförberedande

utbildningspaket som tillägg.

Våra samarbetspartners

https://nifsarpsskolan.se/partner/mr-hoglandet/
https://nifsarpsskolan.se/partner/ntm/
https://nifsarpsskolan.se/partner/efab/
https://nifsarpsskolan.se/partner/finnvedens-lastvagnar/
https://nifsarpsskolan.se/partner/atteviks/
https://nifsarpsskolan.se/partner/lantmannen-maskin/
https://nifsarpsskolan.se/partner/holmgrens-bil/
https://nifsarpsskolan.se/partner/meca/
https://nifsarpsskolan.se/partner/evobus/
https://nifsarpsskolan.se/partner/swecon/
https://nifsarpsskolan.se/partner/maskinleverantorerna/
https://nifsarpsskolan.se/partner/rottne/

