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Maskinföraren är viktig på alla arbetsplatser inom bygg- och 
anläggningsbranschen och kör olika typer av maskiner beroende på vilka 
arbeten som ska utföras. 

Några av de vanligaste maskinerna är grävmaskin, grävlastare, 
lastmaskin (eller hjullastare), väghyvel och bandschaktare.  Det finns 
också en mängd specialmaskiner. Som maskinförare behöver du vara 
skicklig. Maskinerna som finns idag är tekniskt avancerade med hög 
kapacitet och kan jobba med stor precision.

Ingen teknik kan ersätta en skicklig maskinförare. Därför är det ett 
framtidsyrke!

Vill du veta mer om maskinförare? Kontakta din SYV, lärare på 
Ingelstadgymnasiet eller sök på  www.byn.se  

En utbildning som leder till jobb direkt efter skolan.
En utbildning där du får möjlighet till B- körkort.
En utbildning som kan ge högskolebehörighet.

Maskinföraryrket ger dig:
• stor frihet
• bra lön
• bra kamratskap
• självständigt arbete
• ett skapande jobb
• spännande utmaningar
•  personlig utveckling
• varierande arbetsuppgifter
•  ständig teknisk utveckling
• stor efterfrågan på dina tjänster
• bra arbetsmiljö
• möjlighet att ta ansvar
• stora möjligheter att ”starta eget”

Därför ska du bli Maskinförare! Vad gör en Maskinförare?

Informationen är framtagen tillsammans med Maskinentreprenörerna (ME).
Läs mer på www.me.se

http://www.byn.se/
http://www.me.se/


       

Maskinförare
– din framtid!

Efter avslutad utbildning får man (om man är godkänd I sina 
ämnen) Byn`s utbildningsbok för maskinslagen Grävmaskin, 
grävlastare och Hjullastare.
Om man är godkänd i alla ämnen får man med sig 1900 timmar 
i utbildningsboken när man slutar skolan.
Efter examen kan man sen göra sin färdigutbildning som lärling 
och därefter erhålla yrkesbevis.

Då B-körkort är ett krav för att framföra vissa typer av mobila 
arbetsmaskiner bidrar skolan med viss ekonomisk hjälp till detta
körkort (under förutsättning att eleven sköter sina studier).

I utbildningen ingår även kurs och intyg för Säkra lyft, ADR 1:3 
och Arbete på väg nivå 1-2 för att stärka anställningsbarheten.   

Kontakta för mer information
Per-Ola Thörn
Lärare Lantbruk-Entreprenad 
Telefon 0733-477846
E-post per-ola.thorn@ingelstad.nu

Mona Gustafsson
Biträdande rektor
Telefon 0733-477807
E-post mona.gustafsson@ingelstad.nu

Ingelstadgymnasiet, växel 0470-388 00
Hemsida www.ingelstad.nu

Till dig som vill välja ett framtidsyrke.

Lantbruk - Entreprenad
Med stora möjligheter till jobb!


