Tobias Winge, vår tävlande i
WorldSkills Competition i yrket
Industrielektriker i London 2011.

Industrielektriker
Du som vill bli industrielektriker
– gillar att jobba med elektriska
och elektroniska prylar
– jobbar både självständigt och
i projektgrupper
– måste ha ett brinnande intresse
för datorer och programmering

Som ett led i vår marknadsföring och vårt
rekryteringsarbete arrangerar vi tävlingar i
yrkesskicklighet. Att tävla stimulerar till bättre
resultat och ger på så sätt ökad kvalitet hos
våra medarbetare. Vill du vara med och
tävla i yrkena automatiseringstekniker eller
industrielektriker? Läs mer på www.aut.se.

Vad får man jobba med?

Du är en mycket viktig person i ditt företag. Det är
ofta du som får rycka in när något går åt skogen.
Och när du har fixat felet är du dagens hjälte.
Du installerar och monterar elektrisk utrustning, som du kontrollerar, underhåller och reparerar. Det kan också röra sig om att installera
maskiner och mindre eller större automatiska
anläggningar. Du får provköra dem och se till att
allt fungerar. Jobbet kan ibland innebära att du
monterar skåp med apparater inuti. Då kan du få
dra fram ledningar eller byta ut trasiga kablar.
När något inte fungerar eller går sönder tar du
reda på vad som är fel och fixar det själv eller
tillsammans med någon expert. I enklare fall
kan det betyda att du byter kretskort eller någon
felaktig komponent.
Utbildning

På gymnasiet går du El- och energiprogrammet
eller Teknikprogrammet med inriktning automation. Inom Yrkeshögskolans olika utbildningar
kan du skaffa dig ytterligare kompetens genom
utbildningar i styr- och reglerteknik, automation,

underhållsteknik och systemteknik. Dessa utbildningar är vanligtvis tvååriga. Det finns också
utbildningar på några högskolor.
Framtid

Svenska teknikföretag och processföretag har
högautomatiserad produktion. Det betyder att
behovet av industrielektriker ständigt kommer
att vara stort. Man kan lugnt säga att en duktig
industrielektriker får alltid jobb. Har du kunskaper
i engelska och/eller tyska ökar dessutom dina
chanser att få jobb eftersom många anvisningar
och manualer är skrivna på dessa språk.
Teknikindustrin

Mer än 435 000 personer arbetar i teknik- och
industriföretag i Sverige. Det betyder att ungefär
var tionde svensk jobbar där. Tillsammans svarar
teknik- och industriföretag för över hälften av
Sveriges export. Du känner nog igen företag som
Scania, Volvo, Sandvik, Ericsson, TetraPak och
SSAB. De är riktigt stora företag med flera tusen
anställda. De flesta företagen inom industri och
teknik är små med bara några få anställda.

Mer Information

Mer Information

www.teknikforetagen.se
www.ifmetall.se
www.efternian.com
www.yss.se

www.festo.se
www.industriarbetsgivarna.se
www.aut.se
www.yrkeslandslaget.com

