
Få framtiden att rulla

De närmaste åren kommer branschen att behöva anställda  
tusentals nya. Främst handlar det om fordonstekniker, men 
även andra behövs.

För att bli fordonstekniker behöver du vara tekniskt intresserad. 
Är du dessutom intresserad av att ha kundkontakt öppnar 
sig många möjligheter som till exempel kundmottagare eller 
skaderådgivare. Yrkena i branschen är många för den som gillar 
teknik. Det finns både stora och små företag och de finns i 
hela regionen.

MRF Stockholm är medlemsorganisation för företag i Stockholm 
med omnejd. Vi är en av initiativtagarna till en ny webbplats 
där du kan läsa mer och få inspiration om motorbranschen. 
Gå in på blifordonstekniker.mrf.se och upptäck en spännande 
bransch. Kanske är du en av dem som ska få framtiden att rulla?

Är du tekniskt intresserad? Tycker du om att hitta lösningar och 
se logiska samband? Vill du jobba med något som är viktigt 
för att människors vardag ska fungera? Välj motorbranschen 
och får framtiden att rulla!

Upptäck en spännande bransch
blifordonstekniker.mrf.se
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ANTAL ANSTÄLLDA
40 000 (inom motorbranschen i hela Sverige)

YRKEN INOM BRANSCHEN
Fordonstekniker, Bilskadereparatör, Fordonslackerare, 
Maskintekniker, Reservdelsspecialist, Skaderådgivare. 
Dessutom finns en mängd andra yrken inom bland 
annat försäljning, marknadsföring ekonomi och 
administration

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Branschen har ett akut behov av att anställa tusentals 
personer de kommande åren.

UTBILDNINGSVÄGAR
Motorbranschcollege i Västerås, Östersund, Örebro 
och Stockholm. Yrkesgymnasium: Fordons- och trans-
portprogram, finns över hela landet. Utbildningarna 
är 3-åriga och yrkesförberedande, och det finns även 
möjlighet till högskolebehörighet.

ADRESS

Motorbranschens Riksförbund, MRF Stockholm
Karlavägen 14A, 114 86 Stockholm

Webbplats: blifordonstekniker.mrf.se
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