
Er du interessert i elektronikk, service og allsidighet -  
samtidig som du liker å være på farten og snakke med folk?

Elektroreparatørfaget

Bli servicetekniker - elektroreparatør - 
for elektriske husholdningsapparater 
og storkjøkkenprodukter!



Servicetekniker i hvitevarebransjen 
og/eller innen storkjøkkenbransjen!
 

En elektroreparatør arbeider med installasjon, service, istandsetting og vedlike-
hold av elektriske husholdningsapparater, varmepumper og produkter og utstyr 
som brukes i sykehus, institusjoner, hoteller, restauranter, fast food, kantiner, 
offshore etc. 

Det er et fag innen installasjon, service, reparasjon og vedlikehold av forskjel-
lig elektrisk utstyr. Eks. på produkter er gass-, elektrisk-, induksjons-komfyrer, 
oppvask-/vaskemaskiner, kjøle-/fryseprodukter, varmepumper, som  elektriske 
husholdningsapparater og storkjøkkenutstyr.  I tillegg kommer mange typer  
elektroverktøy og elektriske motorer.

Etter endt utdannelse har du muligheten til ansettelse som servicetekniker hos 
et hvitevareverksted eller en storkjøkkenleverandør.  Med et fagbrev som elektro-
reparatør har du store muligheter på arbeidsmarkedet. 

Produktene blir mer og mer avansert og vil i årene fremover ha behov for spesial-
ister til installasjon, montasje, service, vedlikehold og veiledning.

En elektroreparatør  innen bransjene hvitevare og storkjøkken finner nye ut-
fordringer hver dag og vil ha en allsidig og utviklende stilling.

Servicetekniker - elektroreparatør



 …til fagbrev som servicetekniker  
(elektroreparatør)
 

•	 VG1	Elektrofag	(1	år)	

•	 VG2	Elenergi	(1	år)	

•	 2	år	lærekontrakt	i	en	bedrift	som	avsluttes	med	fagprøve	og	fagbrev

For mer informasjon om elektroreparatørfaget og hvilke videregående skoler som 
tilbyr	Vg1	Elektrofag	og	Vg2	Elenergi,	se	www.vilbli.no

Godkjente lærlingbedrifter

Det er mange hvitevareverksteder og storkjøkkenfirmaer rundt i Norge som er 
godkjente	lærlingebedrifter	-	og	har	behov	for	lærlinger.		

En	oversikt	over	lærlingebedrifter	innen	hvitevareverkstedene	finner	du	på	 
www.es-kjeden.no		og	for	bedrifter	innen	storkjøkkenbransjen	på	www.bfsn.no	

Ta	kontakt	med	en	bedrift	og	forhør	deg	om	muligheten	for	en	lærlingplass.
Den teknologiske hverdagen er i en rivende utvikling. Flere og flere produkter  
består av avansert elektronikk og hverdagen for en servicetekniker blir mer  
og mer databasert. Diagnoser (service-/feilsøkning)  vil mer og mer utføres ved 
hjelp av PC. 

Veien	frem...



www.bfsn.no
bfsn@bfsn.no 

Velg elektroreparatør i hvitevare- og storkjøkkenbransjen

ELEKTROREPARATØR
Et spennende yrke som gir deg

•	 Gode	muligheter	for	faglig	og	personlig	utvikling

•	 En	utdannelse	med	fagbrev

•	 En	allsidig	arbeidsdag

•	 Spennende	produkter	som	er	i	stadig	utvikling

•	 På	oppdrag	i	de	”1000	hjem”	eller	på	bedrifter	og	insti	tusjoner		

 som sykehus, hoteller, restauranter, kantiner osv.

•	 Arbeider	som	en	problemløser	og	hjelper

•	 Kundekontakt

•	 Moderne	hjelpemidler	(it)

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge

For mer informasjon:

www.elektronikkbransjen.no
adm@elektronikkbransjen.no

www.es-kjeden.no
post@es-kjeden.no 


