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Vad vi kan erbjuda dig:

• Mycket goda möjligheter till fast jobb med bra anställningsvillkor – direkt efter gymnasiet
• Många olika vidareutbildningar och karriärmöjligheter inom Volvo och branschen
• Ett fritt, kundorienterat och lösningsfokuserat arbete

. . . och sist men inte minst, ett intressant, varierande och utvecklande jobb i en bransch 
som aldrig står still.

Att jobba på volvo
Volvo är ett världsledande premiumvarumärke för lastbilar och bussar och våra kunder ställer 
höga krav på både produkt och servicemarknad. Därför är vi beroende av våra kunniga kollegor 
som alltid har viljan att tillsammans lösa kundernas problem och att lyckas som ett lag. 
 Tekniken i dagens lastbilar utvecklas hela tiden och i dag består en lastbil eller en buss av ett 
stort antal datorer. Felsökning och reparationer är mekanikerns vardag och därför behövs kunskap 
inom mekanik, elektronik och IT. Det är även viktigt med social kompetens då många av kunderna 
har direktkontakt med mekanikern. 
 Vi är ständigt på jakt efter människor som tycker om att jobba i en kundnära och dynamisk miljö. 
Vill du utvecklas inom Volvokoncernen, lokalt eller globalt, så ligger alla vägar öppna för dig som 
vågar ta steget.

OM FÖRETAGET
Volvo Truck Center är Sveriges ledande återförsäljare 
av Volvolastbilar. Du hittar våra 18 anläggningar i och 
runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Vi är ca 550 anställda. Vi erbjuder service och 
reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya 
och begagnade Volvolastbilar samt tilläggstjänster som 
uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av 
reservdelar. Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag 
till Volvo Lastvagnar AB.

UTBILDNINGSVÄGAR
Fordons- och transportprogrammet, inriktning: Lastbil 
och mobila maskiner

YRKEN INOM FÖRETAGET
Mekaniker, tekniker, kundmottagare, reservdels-
specialist, reservdelssäljare, fordonssäljare, 
tjänstesäljare, administratör med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Rekryteringsbehovet i branschen är mer än 5 000 
personer under den närmaste 3-årsperioden. Vi 
rekryterar löpande nyutbildade mekaniker direkt från 
gymnasiet.

KONTAKT:
jenny.asevi@volvo.com

ADRESS:
Volvo Truck Center Sweden AB
Importgatan 22
422 46 HISINGS BACKA

Telefon: 031-58 80 00

Webbplats: www.volvotruckcenter.se
Facebook: www.facebook.com/volvotrc

VOLVO TRUCK CENTER SWEDEN AB
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OM FÖRETAGET
Volvo Truck Center är Sveriges ledande återförsäljare av 
Volvolastbilar. Du hittar våra 18 anläggningar i och runt 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi 
är ca 550 anställda. Vi erbjuder service och reparation 
av lastbilar och bussar, försäljning av nya och begagna-
de Volvolastbilar samt tilläggstjänster som uthyrning av 
transport- och lastbilar samt försäljning av reservdelar. 
Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag till Volvo 
Lastvagnar AB.

UTBILDNINGSVÄGAR
Fordons- och transportprogrammet, inriktning: Lastbil
och mobila maskiner.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Mekaniker, tekniker, kundmottagare, reservdels- 
specialist, reservdelssäljare, fordonssäljare, tjänste-
säljare, administratör med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Rekryteringsbehovet i branschen är mer än 5 000 per-
soner under den närmaste 3-årsperioden. Vi rekryterar 
löpande nyutbildade mekaniker direkt från gymnasiet.

KONTAKT
Jenny Åsevi, jenny.asevi@volvo.com

ADRESS

Volvo Truck Center Sweden AB
Knistavägen 3
191 26 SOLLENTUNA

Telefon: 08-625 55 00 

Webbplats: www.volvotruckcenter.se

Facebook: www.facebook.com/volvotrc

VOLVO TRUCK CENTER SWEDEN AB


