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så her kan du jobbe med
mye spennende!

VEIEN TIL
FAGBREVET:
SKOLE 1 ÅR

MANGE TYPER
JOBBER I BILBRANSJEN!

VG 1 (TIP)
TEKNIKK OG
INDUSTRIELL
PRODUKSJON

Sjekk ut bilfaget tunge kjøretøy.

n Synes du det virker spennende å bygge opp de avanserte

sikkerhetssystemene i en moderne bil etter en skade?
Se nærmere på bilskadefaget.

n Har du lyst til å hjelpe kunder med å raskt skaffe deler?

Da kan reservedelsfaget passe for deg.

n Bland den perfekte fargen og legg på en skinnende lakk.

Fristende? Billakkererfaget kaller!

n Elsker du motorsykler? Det er også et eget fag!

Bilfagene har med andre ord mye forskjellig å by på.
Bilbransjen er i rask teknologisk utvikling, og det er stadig behov
for nye, dyktige medarbeidere som har lyst til å bli med på den
spennende veien videre.
Du får en trygg og variert jobb, med gode karrieremuligheter
gjennom et stort tilbud av intern kursing. Jobbtilbudet er like
godt over hele landet.

Les mer på www.bilfag.no

Slik er utdanningsveien:

Etter å ha fullført første året på videregående med enten
Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag,
kan du velge å videreutdanne deg innenfor ni spesialfag
som kan lede frem til fagbrev og mesterbrev. Bilfagene
kan også kvalifisere deg til en rekke høyere utdanninger
helt opp til masternivå.

VG 2
KJØRETØY

VG 1
ELEKTROFAG
VG 2
BILSKADE,
LAKK OG
KAROSSERI

Liker du mekking og lyden av en grom motor? Da har du
kommet til rett sted. Men bilfagene er også så mye mer:
n Ser det fristende ut å jobbe med store lastebiler og busser?

SKOLE 1 ÅR

Silje Larsen:

– Mye spennende
å jobbe med i bilbransjen!
Silje Larsen er 24 år gammel og har jobbet seks år hos Møller
Bil Follo som mekaniker og høyspent-tekniker.
Etter å ha gått to år på kjøretøylinja ved Ås videregående
skole, fikk hun lærlingeplass hos Møller. Der ble hun ansatt
etter læretiden og har senere tatt flere internkurs for å kunne
jobbe med feilsøking og utbedring av avanserte
systemer i el- og hybridbiler.
En vanlig arbeidsoppgave for henne er å koble
en bærbar PC til bilens diagnosekontakt og lese
av feilmeldinger fra radarer, kameraer og fører
assistentsystemer. Mye av jobben skjer med
programvare, men enkelte ganger må styre
enheter byttes ut.
Silje tror det er lurt å lære mer om
strøm på skolen, ellers kan det bli vanskelig
å henge med fremover.
Silje mener bilfag passer for mange. Man
kan jobbe med mye forskjellig i bilbransjen,
og det er spennende og varierte dager på
jobben.
Og til slutt et tips til jentene; man behøver
ikke bli møkkete av å jobbe med bilfag!

BEDRIFT 2 ÅR

BILFAGET,
LETTE
KJØRETØY
For å bli bilmekaniker, lette kjøretøy,
må du selvfølgelig like teknikk, men
dessuten krever dagens biler at du har
kunnskap om elektronikk og feilsøkning.

BILFAGET,
TUNGE
KJØRETØY
Her jobber du med lastebiler, varebiler
og busser som veier mer enn 3500 kg
hvor du ofte får bruke det nyeste innen
teknologi i arbeidet.

HJULUTRUSTNINGSFAGET
En hjulutrustningsreparatør jobber med
feilsøking, utskifting og reparasjon av
hjulutrustning, hjuloppheng og bremser.

9

			 ting du

bør vite om
bilbransjen:
1 Bilbransjen er Norges tredje 		

MOTORMEKANIKERFAGET
En motormekaniker jobber i båtbransjen
med installasjon, vedlikehold og reparasjon
av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer,
drivverk, propellanlegg og aggregater.

største bransje.

2 Jobbmulighetene er gode og

vil bli enda bedre.

3 Ni av ti elever sier de trives 		

med utdanningen.

4 Stadig flere jenter

velger bilfag.

5 I Norge pr 2019 går det 		

RESERVEDELS
FAGET
Her håndterer du deler og utstyr til
kjøretøy, og jobber med kundebehandling,
miljø, logistikk og økonomi. Du hjelper
kunden med å få rask tilgang til deler.

2,6 millioner biler på veiene.
300.000 av disse er elbiler, 		
og andelen er stigende.

MOTORSYKKELFAGET
Du kan jobbe med å feilsøke og
reparere motorsykler, mopeder
og ATV-er. Du lærer om elektriske
anlegg, elektronikk og mekanikk.

6 Uansett hva man fyller på 		

tanken, eller om man
lader et batteri … Biler 		
trenger reparasjoner og 		
vedlikehold!

7 Bilbransjen har stort behov 		

for lakkerere, bilskadereparatører og mekanikere!

BEDRIFT 2 ÅR

8 Store videreutviklings-		

BILLAKKERERFAGET
Vil du jobbe med farger, design og lakk?
En billakkerer jobber med sparkling,
sliping og lakkering med avansert utstyr,
måleinstrumenter og dataprogrammer.

CHASSISPÅBYGGER
Her kan du jobbe med ombygging av
biler, varebiler, minibusser og busser,
samt påbygg til varebiler og lastebiler.

BILSKADEFAGET
Her lærer du å reparere skadde kjøretøy.
Du jobber på bilens karosseri, understell,
hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer.

BILPLEIEFAGET

NYTT

Polering, lakk og overflatebehandling.
Smart repair, spotreparasjon av lakkskader.
Behandling av interiør, tekstil, lær, skinn.
Bilglassreparasjon.

muligheter innenfor
bilfagene.

9 Bilfagene har stort behov 		

for medarbeidere med
gode elektro- og data-		
kunnskaper.

VIDERE KAN DU
BYGGE PÅ MED:
FAGSKOLE/
MESTERBREVUTDANNING
BACHELOR- OG
MASTERUTDANNING
TEKNISK BEFALSUTDANNING
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Bilfagappene laster du ned 
gratis fra App Store og Google Play.
Dette er moderne lærebøker på nettbrett og
mobil der du enkelt ser hvordan ting virker.
Det er fire forskjellige apper:

LETTE
KJØRETØY

TUNGE
KJØRETØY
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BILLAKKERER

BILSKADE

