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1 år

9 av 10 får jobb!

Specialist elmotordrivna fordon

Bli miljöhjälte med elfordon

En välutbildad specialist på elfordon har framtiden för 
sig. En snabbt ökande försäljning av elbilar, hybridbilar 
och bränslecellsdrivna fordon skapar ett ökat behov 
av personal för service och reparationer. 

Vill du jobba med miljövänligare teknik? 
Bil-, buss- och lastbilsbranschen är 
på väg in i ett generationsskifte från 
förbränningsmotorer till elmotorer. 
 I dagens fordon ökar antalet datorer 
ständigt och de nya el- och hybridfor-
donen kräver fordonstekniker med nya 
kunskaper och synsätt. 
 Vill du vara med och ligga i framkant 
för att möta behovet av tekniker som 
kan felsöka på den nya generationens 
fordon?

Inte bara dagens nya teknik
För att möta morgondagens teknik får 
du i utbildningen med dig verktyg för 
att ta till dig och förmedla ny teknik. 
 Du kommer att lära dig de för- och 
nackdelar som olika miljövänligare 
tekniska lösningar har. 
 För att hantera ny teknik med nya fel, 
ingår som en viktig del i utbildningen 
att du själv kan skapa systematiska 
och strukturerade arbetsmetoder.
Du kommer också att få jobba med 
och vara en del av införandet av ny 
miljövänligare teknik.

Du behövs i branschen
Branschen sitter med i lednings-
gruppen och är med och utvecklar 
utbildningen. De har ett stort behov av 
tekniker och är angelägna om att du 
får precis den kompetens som de ivrigt 
efterfrågar. Branschen bistår även med 
teknisk utrustning till skolan. Du får 
därför arbeta praktiskt och laborera 
med relevant teknisk utrustning på 
skoltid. Vissa moment kan även före-
komma ute på företag.

Praktik drygt en fjärdedel av tiden
Under 12 veckor av utbildningen är du 
ute på praktik, LIA, för att du snabbt 
ska komma in i arbetet och skapa 
framtida kontakter. Många hittar sin 
framtida arbetsplats redan under prak-
tikperioden. 
 Har du ett intresse för teknik och 
är noggrann och flexibel? Gillar du 
service, kundkontakt, att vara en 
problemlösare, samt arbeta prak-
tiskt och strukturerat? Då kan 
utbildningen Elfordonsspecialist 
vara rätt för dig.

Det finns ett jättebehov av 
folk, men det är svårt att 
hitta personer som har rätt 
kunskaper. 
Mats Wirdbo, 
Mobility Motors (NIssan)

Kurser i utbildningen
• Elektriska fordonskomponenter,  20 p
• Examensarbete,  6 p
• Fordonsburen datakommunikation 
 och datorer,  14 p
• Kundrelationer     5 p
• Lärande i arbete 1,  25 p
• Lärande i arbete 2,  35 p
• Ny teknik,  15 p
• Risker i tekniska system,  20 p
• Språk,  20 p
• Systematisk felsökning och 
 strukturerade åtgärder,  30 p
Alternativa kurser
• Energiteknik med fysik,  30 p
• Fordonskomponenter med 
 energiteknik,  30 p

Behörighetskrav
• Grundläggande behörighet för 
 Yrkeshögskolan
• Betyg E/G/3 i följande kurser:
 Antingen;
    El- och enerigprogrammet:
    Praktisk ellära
    Elektromekanik
    Mekatronik 1
 eller;
    Fordons- och transportprogrammet:
    Inriktining personbilsteknik eller maskin   
 och lastbilsteknik.



Foto: Patrik Lark.

Fo
to

: L
ar

s 
H

ey
de

ck
e

”Det fattas 6000 välutbildade i 
branschen, vilket betyder flera 
hundra för landets Ford-verkstäder!”
Martin Olofsson, 
Ford Motor Company Sverige AB

Specialist elmotordrivna fordon

Kontaktperson: 
Pieter Grebner, utbildningsledare
08-530 623 70
pieter.grebner@xenter.se


