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FORDON & TRANSPORT

För dig som vill ha ditt intresse som livsstil & få jobb direkt efter skolan
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Här får du bland annat:
Jobba med reparation, service och underhåll av fordon
Köra 750 hkr, 24 m, 60 ton
Vara ute på minst 17 veckors praktik
Utmana dina kunskaper i olika tävlingar
Möjlighet till praktik på din hemort - vi har bra samarbete med
attraktiva företag i vårt område
Möjlighet att ta körkort för - personbil, tung lastbil med släp samt utbildningsintyg och förarbevis på truck, hjullastare och fordonsmonterad kran
Nyckeln till ett stimulerande yrke och en bra lön
Inspireras av modern teknik - felsökning genom data och diagnossystem

Välkommen till oss på Herrgårdsgymnasiet!

FT

Du kan jobba som...
Maskintekniker
Bilmekaniker

Kundmottagare

Om du vill veta mer: www.bliyrkesforare.nu - www.bilproffs.se

Lackerare
Verkstadschef

Yrkesförare

Truckförare

Bilplåtslagare

Lastbilstekniker
...och du kan studera vidare

Varför välja Fordon & Transport på Herrgårn?
“Jag var orolig att det skulle bli för mycket teori,
men nu vet jag att det blir ju roligare att skruva
när man har teorin bakom sig. Så blandningen
med teori och praktik är kul.”
Michel
“Jag ser framför mig hur jag om ett par år kör för
ett trevligt åkeri, ett som kör ner på kontinenten,
där vägen sträcker ut sig genom Tyskland,
Nederländerna, Frankrike...”
Ida

Visste du att...

de elever som går ut Fordons- och
Transportprogrammet snabbt får
jobb? Tre år efter studenten är
nästan alla i sysselsättning.

Torbjörn Jonsson		
Lärare, Personbil
0533-68 19 76
tobbe.jonsson@saffle.se

“Fordon & Transport-programmet har mycket
goda framtidsutsikter, då branschen saknar
ungefär 5200 bilmekaniker och 5000 lastbilschaufförer under de närmaste 3-4 åren. Gå in
på bilproffs.se och kolla läget”
Tobbe Jonsson, programansvarig Fordon
Mats Funke, programansvarig Transport
“Vi jobbar mycket i par, när man samarbetar
så lär man sig av varandra. Det är en stor fördel”
Alexander

- Vidareutbildningar • Fordonselektronik
• Fordonssystemteknik
• MC-tekniker
• Maskiningenjör/fordonsteknik
• Fordonsdesigner/konstruktör
• Logistik

Visste du att...

allt fler tjejer söker till fordons-

Håkan Werme
Rektor
0533-68 19 01
hakan.werme@saffle.se

Thord Elofsson
Informatör, Transport
0533-68 19 82
tord.elofsson@saffle.se
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