Bilskadereparatör / Fordonslackerare
Billackerare arbetar huvudsakligen med
krockskadade och rostskadade bilar. Det
som åtgärdas kan vara plast- och
plåtskador, rostskador, repor och andra
skador.
När en bil fått en skada tas den först till
bilskadereparatören. Efter att
bilskadereparatören har lagat skadorna
och gjort att grundabete på bilen täcker
billackeraren delar som inte ska lackeras.
Precis som i de flesta hantverksyrken är
underarbetet (till exempel spackla och
slipa) oerhört viktigt för ett lyckat
slutresultat.
Hos oss på YrkesAkademin får varje person
ett personligt utbildningsupplägg och stöd.
Anpassning sker efter dina förutsättningar. Hos oss blandas teori med praktiskt arbete – du
lär dig ett yrke!

FORDONSTEKNIK

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Test – test och kartläggning – rikttid 3 veckor
Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15
dagar, där deltagaren får möjlighet att pröva på och
stämma av sina förutsättningar för yrket.
Arbetsmiljö samt lagar och förordningar som reglerar
arbetsmiljön.
Regler för härdplastarbeten och regler och rutiner för
övriga arbeten där personligt skydd krävs.
Grundläggande utbildning i att:
Metoder och användningsområden för småreparationer
inom karosseri.
Bedömning av skador för val av reparationsmetod.
Diagnostisering och kostnadsberäkning av skador för
småreparationer.
Reparation av olika fordonsdetaljer med användning av
utrustning för småreparationer.
Riktning av mindre plåtskador utan demontering och
omlackering.
Manualer och digitala informationssystem.

YRKESINRIKTNINGAR
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är
individuell utifrån deltagarens planering av
yrkesinriktning.
Bilskadereparatör .............................................40 veckor
Fordonslackerare ....................................37 till 49 veckor

DET FINNS JOBB I
FORDONSBRANSCHEN!

Om du vill välja en ny yrkesväg, om du har fått kunskaper i
ett annat land eller om du tidigare arbetat inom fordon och
behöver ny kunskap kan utbildningen vara rätt väg. Olika
tester och validering av dina förkunskaper visar om vägen
är rätt val för dig. Varje person får personligt
utbildningsupplägg och stöd. Anpassning sker efter dina
förutsättningar.
Teori blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke!

DU KAN FÅ ARBETA SOM.
• Bilskadereparatör
• Fordonslackerare

