
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

ANTAL ANSTÄLLDA
60 000 (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 Stockholm Västerås, Östersund 
och Örebro. 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

MOTORBRANSCHENS RIKSFÖRBUND 

MRF Stockholm
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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 kund- eller skaderådgivare. 
Yrkena i branschen är många för den som gillar teknik. Det 
finns både stora och små företag och vi finns i hela regionen,  
välkommen in och se hur vi jobbar.

MRF Halland är medlemsorganisation för företag i Halland med 
omnejd. 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

HALLANDS LÄNS MOTORBRANSCHFÖRENING 

MRF Blekinge

ANTAL ANSTÄLLDA
40 000 (inom motorbranschen i hela Sverige)

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

UTBILDNINGSVÄGAR
Fordon o Transportutbildningen finns  
på följande orter i Halland:
Varberg, Peder Skrivares Skola
Falkenberg, Falkenbergs Gymnasium
Halmstad, Kattegattgymnasiet
Laholm, Osbecksgymnasiet
Utbildningarna är 3-åriga och yrkesförberedande, 
och möjlighet till högskolebehörighet.

ADRESS

Motorbranschens Riksförbund,
Karlavägen 14A, 114 86 Stockholm

Webbplats: mrf.se

Kontakt: MRF Representant Halland 
Anders Andersson
kilaanders@telia.com
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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 kund- eller skaderådgivare. 
Yrkena i branschen är många för den som gillar teknik. Det 
finns både stora och små företag och vi finns i hela regionen,  
välkommen in och se hur vi jobbar.

MRF Halland är medlemsorganisation för företag i Halland med 
omnejd. 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

HALLANDS LÄNS MOTORBRANSCHFÖRENING 

MRF Blekinge

ANTAL ANSTÄLLDA
40 000 (inom motorbranschen i hela Sverige)

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

UTBILDNINGSVÄGAR
Fordon o Transportutbildningen finns  
på följande orter i Halland:
Varberg, Peder Skrivares Skola
Falkenberg, Falkenbergs Gymnasium
Halmstad, Kattegattgymnasiet
Laholm, Osbecksgymnasiet
Utbildningarna är 3-åriga och yrkesförberedande, 
och möjlighet till högskolebehörighet.

ADRESS

Motorbranschens Riksförbund,
Karlavägen 14A, 114 86 Stockholm

Webbplats: mrf.se

Kontakt: MRF Representant Halland 
Anders Andersson
kilaanders@telia.com
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ADRESS
MRF Blekinge
Klippvägen 3
352 72 VÄXJÖ

Webbplats: mrf.se

MRF BLEKINGE

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 få framtiden att rulla! 

De närmaste åren kommer branschen att behöva anställa 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 möjlig-
heter som till exempel kund- eller skaderådgivare. Yrkena i branschen är 
många för den som gillar teknik. Det finns både stora och små företag 
och vi finns i hela regionen, välkommen in och se hur vi jobbar.

MRF Blekinge är medlemsorganisation för företag i Blekinge med  
omnejd. Gå in på blifordonstekniker.mrf.se och upptäck en spännande 
bransch. Kanske är du en av dem som ska få framtiden att rulla?

SKOLOR
Törnströmska Gymnasiet
Vägga Gymnasieskola
Nordenbergsskolan - Teknik College

KONTAKT MRF
Thomas Gustavsson,  
Distriktschef MRF Blekinge
b.thomas.gustavsson@telia.com

BESÖKSADRESS
Framgångsvägen 1, 371 55 Karlskrona
Väggavägen 2, 374 81 Karlshamn
Rydénvägen, 293 94 Olofström 

TELEFON
0455-304 149
0454-574 148
0454-932 96


