
2 - Framtidsvalet

FAKTA
ProMeister är en del av Mekonomen Group som består av 
norra Europas ledande bilservicekedjor med egen gros-
sistverksamhet, med fler än 460 butiker och över 3 400 
verkstäder.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 5500 i hela koncernen Mekonomen Group.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Fordonstekniker, verkstadschef, teknisk support och 
utbildare, kommunikatör, regionchef, lagermedarbetare, 
ekonom, reservdelsansvarig och IT-tekniker m.fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Branschen förändras i snabb takt och det finns alltid ett 
behov av engagerade medarbetar. Vi välkomnar tjejer 
och killar som har intresse för sitt yrkesval och vill ut-
vecklas inom branschen.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasium, högskola eller universitet. Fordonsteknik:
Fordonsprogram på gymnasial nivå > Yrkeshögskole-
utbildningen Diagnostekniker > Utbildningar via Pro-
Meister Academy.

KONTAKT
Realgymnasiet

Telefon: 010-139 80 00
E-post: info@realgymnasiet.se

Webbplats: www.realgymnasiet.se/utbildningar/
 promeister-fordon

SOCIALA MEDIER

 Realgymnasiet

 Promeistersolutions
 
 Realgymnasiet - ProMeister Fordon

PROMEISTER FORDON
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PROMEISTER

Det handlar om intresse, 
i mitt fall färg och form. 
Är du intresserad av 
datorer finns det så 
många karriärvägar 
inom fordonsbranschen 
som inte är traditionell 
mekanik.

Anna 21 år, 
Yrkeslandslaget 
fordonslackerare

Om programmet och skolan:
ProMeister Fordon drivs av Realgym-
nasiet och ProMeister Solutions som 
är en del av Mekonomen Group. 
Programmet är branschens initiativ 
för att öka antalet fordonstekniker.

Ta reda på mer:
www.realgymnasiet.se

Instagram 
Facebook 
Youtube

@realgymnasiet
@promeistersolutions
@realgymnasiet

Utbilda dig till fordonstekniker
Är du teknik- och fordonsintresserad och vill jobba i 
en framtidsbransch ska du söka till ProMeister Fordon. 
Vill du dessutom jobba med datorer och tekniskt 
avancerade system, då är detta helt rätt för dig.

Efter studenten kan du gå direkt ut i arbetslivet. Du 
erbjuds nämligen sex månaders jobbgaranti. Vill du 
plugga vidare är det också möjligt eftersom programmet 
ger grundläggande högskolebehörighet.

Utbildningen sker i moderna lokaler i samarbete 
med kända bilverkstadskedjor som Mekonomen och 
MECA. Du får bred en kompetens och erfarenhet från 
olika bilmärken och modeller.

Orter: Stockholm, Lund, Örebro & Göteborg
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PROMEISTER

97% av eleverna 
rekommenderar 
utbildningen.
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Raka vägen till jobb 
efter studenten!

 
 


