
Vill du bli en av våra nästa stjärnor 
på Yrkes-SM i Helsingborg 2020?

Lastbilsmekaniker Fordonslackerare

MaskinmekanikerBilskadereparatörer

Personbilsmekaniker



Vi söker nu dig som vill tävla i Yrkes-SM den 22-24 april 2020:

De tävlande som är individuellt bäst under Yrkes-SM 
kommer, förutom att ta medalj i SM, ha chansen att 
få representera det svenska Yrkeslandslaget vid nästa 
Yrkes-EM 2020 och/eller Yrkes-VM 2021. Alla tävlande 
kommer under tävlingsdagarna bli väl omhändertagna 
av branschens representanter. För resor och hotell svarar 
arrangören. Tiden du avsätter för förberedelser, uttag-
ningstävling, samt själva tävlingsdagarna står du själv för.

Yrkes-SM är en omfattande tävling
Vid förberedelserna kommer alla deltagare inför  
tävlingen att få en ordentlig genomgång av tävlingsupp-
lägget.   
De många tävlingsdisciplinerna i Yrkes-SM, över 60 olika 
yrkesgrenar, innebär ett fantastiskt tillfälle att umgås och 
träffa nya vänner inom andra yrken. Arrangörerna av 
Yrkes-SM bedömer att ca 30 000 personer kommer att 
följa tävlingarna på plats och media kommer att bevaka 
arrangemanget.

Ta chansen! Anmäl dig före 16 februari 2020 på motorbranschcollege.se eller lackerare.se 
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 Bilskadereparatörer Lastbilsmekaniker  Maskinmekaniker Personbilsmekaniker Fordonslackerare 

Hur anmäler jag mig?
Det är antingen du själv eller din arbetsgivare som  
anmäler dig. Det är dock en förutsättning att din  
arbetsgivare sluter upp bakom din anmälan för att  
kunna ge dig rätt förutsättningar. 

Ett krav för att få delta i Yrkes-SM är
-  att du gått ut skolan
-  fyller max 21 år 2020
-  är med i facket: IF Metall eller Målarna
-  att företaget du jobbar på har kollektivavtal. 

Anmälan görs på motorbranschcollege.se samt lackerare.se.

Uttagningen
När du anmält ditt intresse kommer du att få en  
anmälningsbekräftelse. Vid ett senare tillfälle testar  
vi dina grundkunskaper i bland annat arbetstekniker,  
engelska etc. samt, inte minst, så kollar vi din tävlings- 
anda innan vi slutligen utser de tävlande till Yrkes-SM.  
Uttagningstävling kan bli aktuellt inför Yrkes-SM.

Du ska ha gått ut fordons- och transportprogrammet och jobba på ett företag med någon av inriktningarna ovan. 

Avs. Transportföretagen  
Box 5384, 102 49 Stockholm


