Vill du bli en stjärna?
Satsa på en karriär i fordonsbranschen.

Välkommen till
morgondagens bilvärld!
För mer än 130 år sedan uppfann Carl Benz världens första bil.
Med tiden har bilarna i vårt samhälle blivit allt mer kraftfulla, effektiva
och komplexa. Samtidigt har de också blivit en väldigt stor del av
vår vardag och något som påverkar livet för många människor.
Idag genomgår fordonsbranschen stora förändringar. Utvecklingen
av självkörande bilar, eldrift och digitalisering öppnar nya möjligheter – och du kan bli en del av denna spännande framtid och vara
med om att skapa bilhistoria.
Gillar du att arbeta med ledande teknik? Vill du ha en karriär där du
både får jobba med människor och toppmoderna fordon? Då är den
här broschyren till dig.
Välkommen till en bransch som aldrig står stilla!

Måste man gilla bilar
för att jobba med dem?
Svaret på den frågan är ”Nej”. Det kan såklart vara ett plus,
men att jobba i fordonsbranschen handlar framför allt om att
jobba med människor. Därför söker vi dig som gillar att jobba
i team, att ta hand om kunder och att ha kul på jobbet med
kollegorna. Låter det som något för dig? Då kan vi erbjuda
en väg in i en karriär med många möjligheter!

När vill du
börja?
Tycker du om att arbeta med ledande teknik och avancerade fordon? Där varje
dag ställer dig inför nya utmaningar som du får lösa ihop med dina kollegor?
Då är det dig vi letar efter.
Att jobba i bilbranschen inkluderar många olika yrkesroller. Allt från administratörer
till servicetekniker och reservdelsspecialister jobbar tillsammans för att skapa
den bästa kundupplevelsen. Ingen del är viktigare än den andra och arbetsuppgifterna involverar ofta hela teamet.
Om det låter som något för dig kan vi lova dig ett yrke där du snabbt kan få ett
jobb, och en karriär med många utvecklingsmöjligheter.

Med en utbildning inom fordonsteknik kan man arbeta i en serviceverkstad
eller en karosseriverkstad, även kallad plåtverkstad. På serviceverkstaden
arbetar man främst med underhåll som planlagd service av fordon samt
med reparationer. På en karosseriverkstad utför man arbeten på kaross eller
interiör.
Redan efter grundutbildningen kan man börja arbeta som mekaniker
och chanserna att få jobb är goda.
I en verkstad finns stor möjlighet att utvecklas. Som mekaniker/tekniker
börjar man vanligtvis med att specialisera sig som underhållstekniker
och därefter kan man avancera till systemtekniker och certifierad
diagnostekniker. Det finns även andra viktiga roller i en verkstad,
som t.ex. reservdelsman, reservdelssäljare och certifierad
kundmottagare.
På de följande sidorna kan du läsa mer om några
av de olika roller och möjligheter som finns!

Och
hur långt
vill du nå?

Underhållstekniker
Som underhållstekniker –även kallat servicetekniker – är du framför allt
ansvarig för att utföra alla typer av servicemoment, monteringsarbeten
och reparationer. Du hjälper även systemteknikern vid komplicerade
reparationer på övergripande system. Genom ditt professionella
utförande av service, underhållsarbete och efterinstallationer av
tillbehör bidrar du till att bibehålla värdet på kundens fordon.
Som person är du pålitlig, praktisk och har god samarbetsförmåga.
Du är en lagspelare och tänker lösningsorienterat.

Karosseritekniker
Systemtekniker
Som systemtekniker är du expert på systemdiagnoser och på att åtgärda fel
inom t. ex. drivlinesystem, säkerhetssystem eller telematiksystem. Du arbetar
självständigt med komplexa reparationer inom ditt område för att återställa
fordonets funktion. Du har omfattande systemkunskaper samt en fördjupad
teknisk kompetens och förståelse för produkterna.
Som person är du professionell, serviceinriktad och har förmåga att
motivera ditt team.

Som karosseritekniker är du specialist på arbeten på kaross och
interiör. Tack vare din erfarenhet är du bekant med alla reparationsoch underhållsmoment som direkt inverkar på karossen. Du utför
enkla riktnings-, kapnings-och sammanfogningsarbeten på krockskadade fordon och reparerar skador på vindrutor. Efter att ha
rådfrågat lackverkstaden förbereder du ytor för lackering, utför
omfattande rostskyddsbehandling och sedan efterbehandling.
Som person är du noggrann och tycker om att arbeta i ett team.
Du har öga för detaljer och uppskattar ett snyggt fordon.

Certifierad diagnostekniker
Som diagnostekniker är du specialist på att systematiskt utföra komplexa
feldiagnoser, kontrollera reparationsprocesser, utföra slutinspektioner och
vid behov lämna över fordonet till kunden. Du stöder kollegor vid systematisk
feldiagnosering och efterföljande reparationer och hittar professionella
lösningar på svåra fall. Du ökar effektiviteten i verkstaden genom att förmedla
din kunskap om diagnoser och nya tekniska funktioner till dina kollegor.
Som person tycker du om att lära dig nya saker. Du hanterar kontakten med
kollegor och kunder lugnt och säkert och du har förmåga att arbeta självständigt
och utveckla egna lösningar.

Certifierad servicerådgivare
Den centrala uppgiften för en servicerådgivare är att arbeta med service,
kundbemötande, rådgivning och beräkna prisofferter. Som servicerådgivare
är du en nyckelperson mellan kunden och verkstaden. Du hjälper kunderna
med deras ärenden och bokar in och planerar jobb till mekanikerna samt
hanterar betalning från kunderna. Dina kollegor i verkstaden uppskattar dig
eftersom du tack vare din tekniska kompetens pratar samma språk som dem.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och bra på att
kommunicera och hantera människor.

Verkstadschef
Som verkstadschef är du ansvarig för den dagliga driften av
verkstaden. Det övergripande ansvaret handlar om att skapa en
effektiv och trygg verkstad genom att upprätthålla och utveckla
befintliga rutiner. En viktig del i tjänsten handlar om att skapa
förutsättningar för en hög kundnöjdhet. Det är viktigt att du är
intresserad av att arbeta med utveckling av såväl processer och
arbetsrutiner som utveckling av dina medarbetare i teamet då du
har personalansvar.

Reservdelsspecialist
Som reservdelsspecialist hjälper du till att plocka fram reservdelar åt
såväl verkstaden som butiken. I rollen ingår även att packa upp, sortera
samt placera in gods på lagret. Rollen som reservdelsspecialist innebär
ett högt tempo, krav på organisation och struktur samt kvalitet på det
arbete man utför. Du arbetar nära både tekniker och servicerådgivare
och ser till att rätt delar finns tillgängliga.
Som person är du samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.
Rollen kräver även god fysik då det förekommer en del tunga lyft.

Reservdelschef
Som reservdelschef är du övergripande ansvarig för tillbehör- och
reservdelslagret och är verksamhetens kontaktperson för alla
frågor som rör logistik. I ditt arbete ingår personalansvar, planering,
kontroll och övervakning av processerna på logistikavdelningen.
Dina expertkunskaper gör att du kan säkerställa ekonomisk och
behovsorienterad lagerhantering samt en smidig logistikprocess.
Reservdelsavdelningen är dessutom en försäljningsavdelning för
reservdelar, vilket innebär att chefen ofta har ett försäljningsansvar.

Vill du veta mer?
Grundutbildningen för bilmekaniker/fordonsmekaniker finns inom
gymnasieskolan på Fordons- och transportprogrammet. Programmet finns
vid både kommunala som fristående skolor. Vuxenutbildning finnas inom
Komvux och liknande utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Information om Fordons- och transportprogrammet:
www.gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/FT
Information om Komvux-utbildningar:
www.komvuxutbildningar.se/utbildning/komvuxutbildning-fordon-transport
Information om Yrkeshögskola:
www.yhguiden.se/

Du kan också ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på din ort.

