
VERKSTADSJOBB.se

Valet för dig
som värderar
utveckling, 
fordonsteknik 
och goda 
framtidsutsikter.

Grundutbildningen finns inom gymnasieskolan på Fordons- och 
transportprogrammet. Programmet finns vid både kommunala 
som fristående skolor. Vuxenutbildning finns inom Komvux och 

liknande utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

På sajten verkstadsjobb.se hittar du mer om vad det innebär att 
arbeta hos oss. Samt lediga jobb, filmer, intervjuer, artiklar och 

självklart information om yrken och karriärmöjligheter.

Välkommen till ett företag som satsar lika mycket på att utveckla 
våra medarbetare som våra bilar!

Vill du veta mer?

Transportbilar

FORDONSBRANSCHEN



Skriande behov av 
fordonstekniker.

Eleverna sitter i en 
bra sits – de kan 

skriva på ett  
arbetskontrakt  

dagen efter examen.

Vill du vara garanterad jobb efter gymnasiet? Och jobba i en bransch 
med ständig utveckling; teknik, bilar och nya utmaningar? Då är 
fordonstekniker ett jobb för dig! Bilbranschen behöver rekrytera 
5 800 fordonstekniker de närmaste tre åren, enligt 
Motorbranschens Yrkesnämnder.

Yrket som fordonstekniker blir allt mer avancerat i takt med att 
bilarna blir mer digitala och tekniska.Bilbranschen är under stor 
förändring och att befinna sig i verkstaden är verkligen att vara 
där förändringen sker.

Att ta examen från ett fordonstekniskt program innebär nästan 
alltid att du är garanterad ett jobb. Med en stabil utbildning 
bakom dig finns goda möjligheter till att känna efter vad det är 
du vill arbeta med. Detta är verkligen framtidens bransch, som 
behöver dig.

Fredrik Lestrup, Stockholms Transport och 
Fordonstekniska gymnasium



Biltestare
Som biltestare arbetar du med att testa 
och provköra bilar inför värdering och 
försäljning. Med okulär besiktning 
är det du som bestämmer vilket 
skick ett fordon befinner sig i och 
dokumenterar eventuella skador och 
brister. Egenskaper som noggrann, 
stresstålig och pålitlig värderas högt 
då arbetet sker självständigt. Att du 
ska ha körkort samt stor passion 
för bilar bör knappt nämnas.

En bra biltestare har 
stor kunskap om en 

bils historia, känsla för 
hur den ska röra sig 

och förmåga att sätta 
ord på det.

Tekniker / Mekaniker
En tekniker eller mekaniker utför reparationer, service och felsökning av lätta fordon. 
Dessutom kräver dagens bilar att du är proffs på elektronik och felsökning. Arbetet 
kräver kunskap inom mekanik, elektronik och IT. Moderna fordon består av ett stort 
antal ihopkopplade datorer, därför måste fordonsmekaniker vara datorsmarta. 
Kundkontakter blir allt vanligare vilket ställer krav på social kompetens. Inom 
Volkswagenkoncernen finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som tekniker. 
Exempelvis kan du vidareutbilda dig till Master Technician som kräver avancerad 
utbildning och gör att du jobbar med de mest avancerade bilarna. Läs mer om detta 
i avsnittet om VGS Training Academy.

Detta jobb kan leda till:

Högvoltstekniker

Att arbeta som skadetekniker innebär att du genomför karosseri- och 
reparationsarbeten på person- och transportbilar i någon av våra märkesverkstäder. 
Vilka märken du arbetar med varierar beroende på vilken ort du är stationerad på.
 
Som lackerare jobbar du med precision och fokus på detaljer. Du får maskera, 
grunda, slipa och lackera. I arbetet kommer du i kontakt med alla typer lackskador 
och reparation av kaross. Du kommer huvudsakligen arbeta med krockskadade 
bilar. Det som ska åtgärdas kan t.ex. vara plast-, plåtskador och repor.

Skadetekniker / Lackerare

Bilskadereparatör
Att arbeta som bilskadereparatör kräver ett skarpt sinne för problemlösning och 
gedigen kunskap inom bland annat mätning och svetsning. Allt för att se till att 
krock- och plåtskadade fordon ska repareras på bästa sätt. I takt med att fordonen 
får nya säkerhetsfunktioner (som airbags) och nya material (som kolfiber) ställs 
nya kunskapskrav. Dessa specialister kommer alltid ha gott om jobb, då uppdragen 
kan inkludera allt ifrån att spackla och lacka karossen på en krockad bil till att sätta 
ett snyggt motiv på en firmabil. Nya metoder som exempelvis foliering breddar 
marknaden ytterligare. Som fordonslackerare kan du vara generalist eller välja att 
specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.



Servicerådgivare  

Det finns en rad olika administratörsroller inom 
serviceorganisationen. Som receptionist stöttar du 
försäljningsavdelningen och servicemarknaden med 
administration, provkörningar, demonstration av bilar 
samt boka kunder för leverans. Garantihandläggare 
har som huvudsakliga arbetsuppgift att bedöma 
och hantera garantianspråk.

Som servicerådgivare är den centrala uppgiften att jobba med service 
och kundbemötande. Du kommer att arbeta med att leda och fördela det 
dagliga arbetet samt att ansvara för att dagens arbete blir utfört och klart 
i rätt tid. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att administrera, boka och planera 
jobb till mekanikerna, ta betalt av kunden samt beställning av reservdelar. 
Servicerådgivaren är den som är ytterst ansvarig för att kunderna är nöjda. 
Att kunna hantera flera olika uppgifter samtidigt är en nödvändighet. Du bör 
kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du måste vara en servicemänniska 
som gillar när det händer saker. Du bör vara utåtriktad och duktig på att 
handskas med människor.

Administratör

Reservdelsspecialist
Som reservdelsäljare arbetar du med rådgivning och tar fram de reservdelar 
som behövs och beställs av kunder som kan vara både privatpersoner eller 
verkstadsfolk. Försäljningen sker över disk, via webben eller per telefon. Att vara 
reservdels- eller tillbehörssäljare är ett serviceyrke och du måste gilla att arbeta 
med människor. Du bör också vara lika insatt i bilens konstruktion och kunna 
sköta om lagerekonomin.

Som bilrekonditionerare jobbar du med att tvätta, rengöra interiör och utföra allmän 
rekond av fordon – begagnade bilar och nya exklusiva modeller. Lackbearbetning 
och enklare reparationer ingår i arbetsuppgifterna. Du kan även behöva göra mer 
omfattande saneringsjobb på exempelvis olycks- eller brandskadade bilar. Som 
bilrekonditionerare är det viktigt att du är noggrann och detaljorienterad samt att du 
försöker finna nya möjligheter och lösningar på hur ett fordon på bästa sätt ska tas 
om hand. Du har ett stort intresse för bilar och sätter kunden i första rummet. På en 
frodande bilmarknad är arbetsutsikterna för en bra rekonditionerare mycket goda.

Rekonditionerare



Välkomna till VGS Training Academy 
– Din kompetensutvecklare!
Vi är er partner när det gäller utbildning 
och läraktiviteter.
Training Academy utvecklar och genomför utbildning på uppdrag av 
samtliga märken för VGS. Vi utbildar och certifierar samtliga befattningar 
b la tekniker, servicerådgivare, skadespecialister, servicechefer, 
reservdelschefer och verkstadschefer.
 
VGS Training Academy har uppdraget att leverera utbildning för alla 
befattningar hos våra återförsäljare / servicepartners. Vi genomför ca
20.000 utbildningsdagar per år och har upp till 150 deltagare per dag hos 
Training Academy.

Förutom detta erbjuder vi utbildningar inom sälj, service, latest technology, 
fleet och ledarskap. VGS Traning Academy är lokaliserat i Södertälje i 
moderna och ändamålsenliga lokaler där vi också genomför huvuddelen av 
våra utbildningar. En del av vår utbildning ser på distans via TEAMS.

Alla anställda som kommer i 
kontakt med högvoltsfordon 
eller högvoltskomponenter 
måste vara EuP. Detta 
gäller alla anställda, 
oavsett om man jobbar på 
verkstad, reservdelar eller 
försäljning samt andra 
som rör sig i lokaler där 
det finns högvoltsfordon. 
EuP-presentationen ger dig 
nödvändig kunskap för att 
bli EuP. Det finns även ett 
intyg du kan skriva ut och 
som ska signeras av en 
behörig högvoltstekniker 
hos en auktoriserad 
återförsäljare. 

VGS
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Transportbilar



Att jobba inom 
Volkswagen 
Group.
Att jobba inom Volkswagen Group är att jobba med den 
senaste tekniken i en koncern som är i ständig rörelse. 
Med andra ord riktigt spännande! På verkstadsjobb.se 
samlar vi våra filmer och artiklar med gott och blandat 
om hur det är att arbeta inom Volkswagen Group.
Där kan du även ta del av aktuella jobb från alla våra 
auktoriserade återförsäljare runt om i hela Sverige.

Könsfördelningen i motorbranchen är ännu inte 
helt jämnlik, men fler och fler tjejer söker sig 
till fordonsgymnasier. Vi ser klasser där upp till 
hälften av eleverna är tjejer. 

Tjejer inom bilbranschen.
Vår värdegrund ska säkra att vi 

står redo att möta våra framtida 

utmaningar. Vi vill inte bara hänga 

med i branschens utveckling, utan 

faktiskt leda den.

Vi anställer

årligen över 400 

nya medarbetare.
– Jag sökte mig hit för jag 

vill bli lackerare. Kul att 
använda händerna, skapa 

och vara kreativ. 
Veronika Bergström


