
Om du ser tillbaka på din skoltid, hur upplevde du utbildningen 
och vilka kunskaper har du mest nytta av idag?
- Det är en kanonutbildning! Alla elever har samma intressen, och som QMT-elev får 
man lära sig ny teknik, gå på maskinmässor och träffa leverantörer. Hela utbildningen 
har en tydlig koppling till arbetslivet och vi lärde oss ett problemlösande arbetssätt.  
I mitt jobb som servicemekaniker har jag stor nytta av den tekniska engelskan, dels 
att kunna läsa manualer men även att kontakta supporten hos generalagenten  
i England för tekniska frågor. Jag har även nytta av datorkunskaperna då mycket i en 
mekanikers arbete består av felsökning och diagnos via dator.

Vad uppskattar du mest i ditt jobb som servicemekaniker? 
- Arbetet som fältmekaniker innebär en stor frihet då jag får planera jobbet själv. 
Positivt är också alla människor jag träffar då jag åker runt till kunder.

Wictor Widén gick QMT vid Wester-
lundska Gymnasiet i Enköping och tog 
studenten 2010. Under vårterminen 
sista året spenderades APU-peri-
oden hos Stig Machine i Bålsta, vilket 
efter avslutad utbildning också led-
de till en anställning där som ser-
vicemekaniker. Stig Machine har ett 
brett sortiment av produkter som 
till exempel JCB, BOMAG och Mul-
tione och har en välutrustad service-
verkstad. Stig Machine är medlem  
i MaskinLeverantörerna.

Motorbranschen 
är en spännande 

bransch som 
ständigt utvecklas

Anställnings-
behovet är stort,
gör ett smart val!

Maskinmekaniker sökes!

UTBILDNING PÅ FORDONS- OCH 
TRANSPORTPROGRAMMET
MaskinLeverantörerna (ML) är bransch- 
föreningen som representerar de före-
tag som levererar alla typer av mobila 
arbetsmaskiner. På grund av bristen på 
servicetekniker har ML startat ett sa-
marbete med utvalda gymnasieskolor 
där man kan utbilda sig till maskinme-
kaniker. Väljer du fordons- och trans-
portprogrammet i någon av de skolor 
som ML samarbetar med, kan du till det 
andra året i gymnasiet välja inriktningen 
QMT- Qualified Machine Technician, 
en extra kvalificerad utbildning som 
maskinmekaniker speciellt utbildad för 
tunga fordon. QMT har särskilt stöd av 
branschen, för dig som elev innebär 
det tillgång till den senaste tekniken, 
praktikplatser i branschföretag, betalt 
sommarjobb, möjlighet till utland-
spraktik och t.o.m möjlighet till ett 
stipendium för vidareutbildning efter  
gymnasiet.  

För mer information se: 
www.maskinleverantorerna.se
www.qmt.se

    Se också filmer från skolorna!
       www.facebook.com/QMTnetwork

MASKINMEKANIKER 
En maskinmekaniker jobbar med alla  
typer av arbetsmaskiner t ex grävmask- 
iner, traktorer, hjullastare, skogsmaskiner,  
truckar eller stora grönytemaskiner.  
Idag är mobila arbetsmaskiner mycket 
datoriserade och specialiserade vilket 
gör att första steget för en maskinme-
kaniker ofta innebär felsökning med 
dator. Arbetet sker antingen på verk-
stad, hos kund eller ute på fältet, vilket 
ger ett mycket varierat arbete. 

Wictor jobbar som servicemekaniker

Bild: Wictor. Widén
Foto: Karl-Arne Haglund
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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 3 000 mekaniker på över 1 000 serviceplatser  
i Sverige.

MaskinLeverantörerna är en branschförening med med-
lemsföretag som levererar mobila maskiner. Det arbetar 
idag över 10 000 personer i medlemsföretagen.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Maskinmekaniker, servicetekniker, fältmekaniker, reserv-
delspersonal m.m.
 

UTBILDNINGSVÄGAR
Inriktning maskinmekaniker inom gymnasieskolans for-
dons- och transportprogram.
Idag finns QMT på följande orter:
Skellefteå (riksintag), Enköping och Eksjö (riksintag).

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Rekryteringsbehovet i branschen är stort.

FACEBOOK
www.facebook.com/QMTnetwork

ADRESS

MaskinLeverantörerna
Box 22307, 104 22 STOCKHOLM

E- post:  info@maskinleverantorerna.se

Webbplats: www.maskinleverantorerna.se
 www.qmt.se

MASKINLEVERANTÖRERNA


