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MONTAGETEKNIKER – FORDON, 850 poäng 
 

Företaget Koenigsegg i Ängelholm bygger och tillverkar bilar i absolut världsklass där varje bil 
designas efter kundens behov och önskemål. Koenigsegg är i behov av att anställa flera 
montagetekniker under kommande år.  
 
Utbildningen till montagetekniker sker i samverkan med Vuxenutbildningen på Campus Laholm  
och syftar till att ge de kunskaper som behövs för att kunna bli anställningsbar på Koenigsegg, 
dock kan inte anställningsgaranti lämnas.  
 
Tonvikt i kurserna kommer att anpassas till att beröra; montering, fordonsel, kablage, yta, finish, 
polering, lackering, fogningsteknik i plast, lean-produktion och arbetsmetodik.  
 
Kunskaperna är värdefulla för andra företag som bygger bilar även om inte anställning på 
Koenigsegg erbjuds.  

 ________________________________________________________________________________ 

 

                 V.g. Vänd… 

 

• Du bör ha någon form av hantverkserfarenhet. 

• Du ska kunna kommunicera på svenska och 

engelska. 

• Du är systematisk, metodisk och tekniskt 

intresserad.  

• Du är också motiverad, arbetsam och mycket 

noggrann då varje bil ska levereras i excellent 

skick. 

-------------------------------------------------------------- 

• Alkohol- eller drogtest kommer att utföras i 

samband med antagningsbesked. 

• Utdrag ur belastningsregister krävs. 

• Allergitest mot härdplaster, en 

Isocyanatkontroll, kommer att genomföras i 

samband med antagning. 
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Antagningsprocess: 
Att bli antagen till utbildningen är en process som sker i flera steg med målsättningen att få fram 
de personer som bedöms vara mest lämpade för arbete hos Koenigsegg. Antagning till utbildning 
sker därför i samverkan, där företagets bedömningar av sökanden är avgörande för slutlig 
antagning. Processen börjar med Din ansökan. Utbildningen är CSN – berättigad. 
 
 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   Kurser                                                                                    Poäng Kurs kod 

  Orienteringskurs 50 KGYORI11G 

  Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 FORFOD0 

  Produktionskunskap 1  100 PRDPRO01 

  Fordonsteknik Introduktion 200 FODFOO0 

  El- och hybridfordonsteknik 1 100 ELCELO01 

  Flerbränslefordon 100 FLEFLRO 

  Sammanfogning 100 SAASAA0 

  Summa Poäng 850  

 

 

  

Utbildningens omfattning   20 veckor (5 mån) heltidsstudier, CSN-berättigad. 

Utbildningens plats             Campus Laholm varvat med Koenigsegg i Ängelholm 

Behörighet Du ska kunna kommunicera på svenska och engelska. 

Utdrag ur belastningsregistret krävs. 

Kursstart         2021 - 01 - 11 

Sista ansökningsdatum                             2020 - 11 - 06 

Ansökan till  Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 265 00 /  

E-post: vagledningscentrum@laholm.se 


