
Raskaskalustomekaanikon RekryKoulutus
Etsimme RekryKoulutuksella yhteistyössä TTS:n kanssa uusia kuorma- 
automekaanikkoja vakituisiin työsuhteisiin. RekryKoulutuksen tavoitteena 
on hankkia monipuolinen perusosaaminen mekaanikon työhön ja työllistyä 
Scanialle huolto- ja asennustehtäviin. Työpaikkoja on Helsingissä, Lahdes-
sa, Hämeenlinnassa, Porissa ja Kokkolassa.  
Haluamme sinusta pysyvän tiimiläisen paikalliseen korjaamoporukkaamme 
ja sinulla on mahdollisuus kehittyä, vaikka Scania Top Team -voittotiimimme 
tuoreimmaksi jäseneksi.

Koulutusaika 4.2. - 26.7.2019,  
työvoimakoulutuksen hakunumero 682512 

Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta ja halua kehittyä alan ammattilaisek-
si. Arvostamme myös teknisen alan ammattikoulun suorittamista/alan 
työkokemusta, sekä englannin kielen ja tietotekniikan perusteiden osaamista. 
BC-ajokortti on tehtävien hoidon kannalta eduksi. 

Koulutuksessa keskitytään Scanian tekniikkaan ja järjestelmiin. Käytännön 
harjoitteet tehdään Scanian havaintomateriaaleilla, havaintoautoilla ja test-
ereillä. Tavoitteena on osata kuorma-auton huollot ja peruskorjaukset sekä 
tuntea Scanian eri järjestelmien toimintaa, mittauksia ja vianmääritystä. 

Koulutuksen kesto kokonaisuudessaan on 6 kk, josta tietopuolinen koulutus 
Rajamäellä kestää n. 3,5 kk ja käytännön työssäoppiminen ja asennustyöt 
valitulla Scanian korjaamolla n. 2,5kk. Tietopuolisen koulutusjakson ajaksi 
on mahdollista vuokrata huone asuntolasta Rajamäeltä.

Koulutuksen sisältö
• Autosähkötekniikan ja väylätekniikan perusteet, kaaviot ja mittaukset
• Kuorma-auton määräaikaishuollot ja liikenneturvallisuustarkastukset
• Kuorma-auton moottorin rakenne ja moottorin järjestelmät, toiminta  
  ja vianhaku
• Kuorma-auton polttoaine-sekä päästöjärjestelmät, toiminta ja vianhaku
• Kuorma-auton voimansiirtorakenteet toiminta ja huollot 
• Kuorma-auton jarrujärjestelmät, toiminta, mittaukset ja vianhaku
• Kuorma-auton jousitusjärjestelmät, toiminta, mittaukset ja vianhaku
• Työssäoppiminen Scanian Helsingin, Lahden, Hämeenlinnan, Porin tai   
   Kokkolan korjaamoilla

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa Scanialla ja 
suorittaa myös työn ohella kuorma-autotekniikkaan painotettu ajoneuvoalan 
ammattitutkinto noin 18 - 24 kk kestävässä koulutuksessa. 

Koulutus on tarkoitettu vähintään 20-vuotiaille, etusijalla työttömät tai työt-
tömyysuhan alla olevat.

Apua hakeutumiseen
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudelli- 
sista etuuksista saat valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme:   
Koulutusneuvonta 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15  
tai osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta 

Jukka Salonranta Helsinki     puh: 050 4698212
Tomi Iso-Kuortti    Lahti puh: 050 3527984
Joonas Ruponen Hämeenlinna puh: 040 7626115
Teijo Kälviäinen Pori puh: 050 5549722
Frank Nylund         Kokkola puh: 050 5714191
Ari Pekkola            TTS Koulutus puh: 050 595 6324
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