Kunskapens Hus
erbjuder utbildning till

Personbilsmekaniker
Planerad start:
17 januari 2022

Heltidsstudier under 40
veckor.

Till ansökan skall
bifogas:
•
•

Kopia på betyg
Personligt brev

Sista ansökningsdag
3 december 2021

Förkunskaper:

Avslutad svenska/ svenska
som andra språk grund.
Engelska grund.
Bra om du har körkort.
(underlättar ditt kommande
arbetsliv)

Utbildningsort:
Dingle

Tycker du om teknik, bilar, elektronik och att lösa problem?
Vill du arbeta med både gammal och ny teknik i en modern
verkstad?

Hemsida:

Som fordonsmekaniker arbetar du med att demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna
delar i olika fordon.

Följ oss på facebook:

Moderna bilar består av komplexa system som samverkar för
säkerhet, framdrivning, motorstyrning för att ge minimal miljöpåverkan och hög komfort i användandet av en bil.

munkedal.se/
kunskapenshus
Kunskapens Hus i Dingle

Vi finns på Instagram:
kunskapenshusidingle

En stor del av yrket innebär kommunikation med bilens olika
styrsystem för att kunna ställa rätt diagnos. Därför är det viktigt med kunskap om både mekanik, hydraulik och elektronik
samt hur dessa kan samverka.
Under utbildningen får du bland annat lära dig om:
• Hur man utför arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation
och service av personbilar.
• Hur du dokumenterar ditt arbete.
• Hur bilen är konstruerad och dess tekniska utrustning.
• Hur man utför arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
• Hur man på ett personligt vis kommunicerar och samverkar i
sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
• Arbetssäkerhet, arbetsmiljö och ergonomi.

Kontakt
Studie och
yrkesvägledare
Liliane Hjalmarson
Tel 0524 18077
liliane.hjalmarson@munkedal.se

Verksamhetsutvecklare
Richard Lundquist
Tel 070 31 45 155
richard.lundquist@munkedal.se

Rektor
Martin Olsson
Tel 0524 18032
martin.olsson@munkedal.se

Fakta om utbildningen.

Utbildningstid:

220117-220603
220829-230113

Kurser:
Fordonsteknik– introduktion
Personbilar–verkstad & elteknik
Personbilar-basteknik
Personbilar-Förbränningsmotor.
Personbilar– kraftöverföring
Personbilar-chassi & bromsar
Personbilar-system & diagnos.
El– och hybridfordon 1
Ori. Kurs Studieteknik

FODFOO0
SEOPER0
SEOPEB0
REPPER0
REPPES0
REPPEO0
REPPER01
ELCELO01
Summa:

200p
100p
100p
100p
100p
100p
200p
100p
50p
1050p

Kostnader: Läromedel ca 2000 kr.
Du skall själv hålla med arbetskläder, hörselskydd
samt skyddsskor.
Resor till APL platser och studiebesök tillkommer.
Tillgång till egen dator med webbkamera, mikrofon
och internet krävs för att kunna delta i
utbildningen.
Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns under
vuxenutbildning på vår hemsida:
http://munkedal.se/kunskapenshus
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande.

