
SERVICETEKNIKER
Plugga för framtiden!



VI ÄR SERVICETEKNIKER OCH DET BEHÖVS FLER!

Andreas 38 år

Jag är nu inne på 19 år som tekniker och jag har 

jobbat med el och automation under alla åren 

och jag kan intyga att det var det rätta och 

bästa valet jag gjorde när jag valde väg.

Under åren har jag jobbat med 

automationskonstruktion och 

programmering, servicetekniker stationärt, varit resande med 

hela världen som arbetsfält i flera olika företag och jag har 

under många år också drivit eget företag i branschen.

Idag är jag väldigt attraktiv och kan välja arbetsgivare och 

ställa krav på grund av min erfarenhet och kompetens och de 

är villiga att betala mycket. Har sedan cirka 2 år sedan lämnat 

ett annat jobb för en ny anställning på AP&T Sweden som 

teknisk support, internutbildare, programmerare, uppdrag ute 

på fältet och lite annat. Mycket telefonkontakter världen över, 

roliga uppdrag via digitala och fysiska möten, lösa problem, 

ordna tekniker ut till kund och mycket annat utvecklande.

Tobias 32 år

Jag är anställd som servicetekniker

sedan 13 år och började min bana

som resande i Sverige som snabbt 

vidgade sig till hela världen. Under 

ett av mina uppdrag i USA för 8 år 

sedan fick jag erbjudandet om att 

bli stationerad där i stället för Sverige.

Jag antog erbjudandet och flyttade till Charlotte i North 

Carolina och fick Nordamerika och Mexico som arbetsfält men 

ibland blev det en avstickare till Europa och Sverige. Jag har 

arbetat mycket med teknisk support och programmering av 

automationslösningar på nya och ombyggnationer på 

maskiner. Januari 2021 tog jag ett nytt steg i karriären och blev 

Servicechef för AP&T i Nordamerika. 

Jag känner att mitt yrkesval var det rätta och jag stortrivs med 

mitt omväxlande och ständigt utvecklande arbete.



MÅNGA MÖJLIGHETER VÄNTAR…

• Jobba med teknik

• Många branscher och inriktningar

• Stationärt eller resande

• Fritt och omväxlande

• Standarduppdrag

• Lösa-problem-uppdrag

• Passar både kvinnor och män

• Karriärsmöjligheterna är stora

• Bra löneutveckling

• Efterfrågan på tekniker är stor

• Arbetsmarknaden är vidöppen

• Pensionsavgångarna är stora 
framåt

• Trenden framåt pekar på ett ökat 
behov av en högre kompetensnivå 
än gymnasial utbildning

• Är du dessutom kvinna så är du 
ännu mer eftertraktad



95% HAR ETT JOBB
i branschen efter utbildningen

Företagen rekryterar direkt på skolan

LIA (Lärande i arbetslivet) skapar möjligheten både för dig och 
företagen att hitta varandra. LIA leder ofta till ett jobberbjudande.



TIDIGARE STUDENTER PÅ UTBILDNINGEN

Oskar 31 år

Jag läste på utbildningen till 
Servicetekniker och blev klar juni 2011. 
Jag gjorde tre av mina LIA-perioder på 
Almqvist&Brunskog där jag också fick 
fast jobb direkt efter utbildningen. 

Nu jobbar jag på BB-gruppen som 
tekniker med lås- och passersystem. Mitt jobb är ett 
roligt varierande jobb som ex låsöppningar eller 
större installationer på byggen.

Jag tycker att utbildningen var en bra och bred 
utbildning som ger många arbetsmöjligheter inom 
många branscher.

Tommy 37 år

Jag läste på utbildningen till 
Servicetekniker och blev klar
juni 2016. Jag gjorde mina 
LIA-perioder på olika företag.

När jag slutade skolan hade 
jag tre jobberbjudande och jag valde att bli 
resande servicetekniker på Din Maskin i 
Värnamo och jag är kvar och trivs väldigt bra. 
Jag har dessutom flera kollegor som också har 
gått samma utbildning.

Tommy säger, välj denna utbildning som ger 
dig en bra grund om du vill ha jobb efter 
utbildningen.



UTBILDNINGEN

• 2 år - heltid

• CSN berättigad

• Bostadsgaranti i Ljungby

• HögskoleCentrum i Ljungby

• Bra kommunikationer

• Studentförening

• Bemanningsföretagen erbjuder 
kvälls- och helgjobb på orten

• Ca 3 dagars lärarledd undervisning

• Resten av tiden är eget arbete

• Många praktiska laborationer

• Lärande i arbetslivet – LIA
1 period på 5 veckor varje termin

• LIA-företag kan du välja själv
på hemorten eller med hjälp av 
skolan



I UTBILDNINGEN LÄSER DU

• Ellära och elektronik

• PLC – automation

• Mekanik – verkstadsteknik

• Hydraulik och pneumatik

• Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

• Projektkunskap

• Kommunikation och ledarskap

• Engelska för tekniker

LIA – Lärande i arbetslivet 20 veckor

Examensarbete kopplat till yrket



VILL DU ANTA UTMANINGEN?

Då ansöker du

senast den 15 maj



IRC Yrkeshögskola

Idé & ResursCentrum

Garvaren

341 60  Ljungby

0372-78 0010

info@ircyh.se

Kontaktpersoner

Carina Kronstedt och Sonja Osap

carina@resurscentrum.se

sonja@resurscentrum.se

www.ircyh.se
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