
START DIN BILKARRIERE  
BLIV LASTVOGNSMEKANIKER



I dag handler arbejdet på et værksted 

om meget andet end at skifte luftfil-

ter, rette buler ud i en fart og få sorte 

fingre. På et moderne værksted er 

det traditionelle værktøj i højere grad 

skiftet ud med højteknologisk udstyr, 

for lastbiler er nemlig højteknologi på 

hjul. Som lastvognsmekaniker bliver 

du skarp til både teori og praktik - 

uanset om det handler om sikkerhed, 

elektroniske styringssystemer eller 

fejlfinding, når et teknisk problem vi-

ser sig.

Uddannelsen til lastvognsmekaniker 

er for dig, der vil arbejde med teknik 

og elektronik på store køretøjer. Du 

får et stort kendskab til den teknolo-

gi, der bruges ved reparation af mo-

derne køretøjer. Som lastvognsme-

kaniker kommer du til at arbejde med 

fejlfinding, reparation og justering af 

motorer samt bremser, koblinger og 

styretøj på bl.a. lastvogne. Du kom-

mer også til at vejlede kunder i for-

hold til økonomi, sikkerhed og kvali-

tet i forbindelse med reparationer og 

servicearbejde. Kort og godt bliver 

du en vaskeægte ekspert på dit felt.

„For mange er det en drengedrøm at få lov til at arbejde med 
biler. Tænk på hver dag at kunne arbejde med de absolut 

største af slagsen. Det kan man som lastvognsmekaniker.“



RASMUS KOMBINERER  
TEKNIK OG HØJT TEMPO
Han startede som lærling da han var kun 18 år. 

I dag er han erfaren lastvognsmekaniker i en 

virksomhed med over 100 medarbejdere. 

Samtidig er Rasmus også ham, der ringes 

til, når motoren svigter og vognen bræn-

der sammen. Han har nemlig tilkaldevagt 

på hele Sjælland, hvor han skal være på 

pletten inden for kort tid, når uheldet er 

ude.

Rasmus, 

Lastvognsmekaniker

„Hverdagen som lastvognsmekaniker er spændende,  
fordi vi hurtigt skal have bilerne tilbage på vejen. Mælken 

kommer jo ikke ned i supermarkedet af sig selv.“
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LASTVOGNSMEKANIKER?
5 GODE GRUNDE

Uddannelsen vil gøre dig eftertragtet  

i både ind- og udland.

Du får en alsidig hverdag med både teori  

og praktik, teknologi og it.

Du kommer til at arbejde med nogle spændende  

projekter på vejens største biler.

Du kommer til at tjene penge.

Du er med til at holde Danmark kørende.


