
Söker du ett 
ansvarsfullt jobb?
bilprovningen bidrar till färre trafikolyckor och att liv räddas. 
varje år genomför vi runt 2,5 miljoner besiktningar för att 
kontrollera att fordonen är säkra och påverkar miljön i så  
liten utsträckning som möjligt. 

vi finns i hela Sverige, från Skurup i söder till karesuando  
i norr. På våra 89 stationer är vi idag 650 medarbetare, som 
med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus möter Sveriges 
fordonsägare. 

gillar du människor och fordon? bli vår nya arbetskamrat!

Gillar man att träffa 
folk är det här ett 
perfekt jobb
Ina, besiktningstekniker Bilprovningen



Om jObbEt

På Bilprovningen är ingen dag en annan lik. På 
stationen har du trevliga kollegor och en stark 
gemenskap och det kommer ständigt in nya kun-
der med intressanta fordon som ska kontrolleras.

De flesta inom Bilprovningen jobbar som be-
siktningstekniker med lätta fordon, men det finns 
möjlighet att vidareutbilda sig och arbeta med 
tunga fordon, bussar och mc samt att avancera 
till besiktningsingenjör. Dessutom kan man med 
tiden bli teamledare eller platschef.

vEm är du?

För att trivas är du serviceinriktad och stimuleras 
av att möta människor. Du tar ansvar och drivs 
av att göra ett bra jobb och att samverka med 
andra. I mötet med kunderna är du informativ, 
vänlig, lyhörd och förtroendeingivande.

dina förkunskaper
• Teknisk fordonskunskap
• Vi vill att du har en fullgjord gymnasieutbildning 

eller motsvarande. 
•  Grundläggande datakunskaper

• B-körkort

meriterande

Certifikat för fordonsbesiktning, A-, C- eller D-kör-
kort, språkkunskaper utöver svenska eller erfa-
renhet av kundservice är meriterande men inget 
krav, då personliga egenskaper värderas högt.

vi utbildar dig till bESiktningStEknikEr

Om du inte redan är certifierad besiktningstek-
niker bekostar Bilprovningen en individanpassad 
utbildning åt dig som avslutas med ett test. 
Studierna som tar 5–8 veckor, beroende på för-
kunskaper, bedrivs på heltid, och varierar mellan 
teoretiska samt praktiska pass. Efter certifiering-
en börjar du arbeta på din station med dina nya 
kollegor.

Det är ett jobb där 
jag känner mig trygg 
och har bra förmåner
Antoine, besiktningstekniker Bilprovningen



hOS OSS får du mEr än bara lön

Alla medarbetare på Bilprovningen får utöver 
månadslön en rad förmåner.

bra arbetsmiljö

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med hög trivsel 
samt ergonomiska hjälpmedel. Hos oss får du 
arbetskläder, arbetsglasögon och skor.

friskvård

Bilprovningen satsar i hög grad på hälsa. Du får 
4 000 kronor per år i friskvårdsbidrag för att 
exempelvis kunna träna regelbundet.

förmåner

Bilprovningen ser positivt på föräldraskap. Därför 
får du som är föräldraledig med barn upp till två 
år ett tillägg på din lön.

Du får dessutom en arbetsskadeförsäkring, 
extra pensionsavsättning enligt kollektivavtalet 
och möjlighet till frivilliga grupplivförsäkringar.

Förutom lagstadgad semester får du arbetstids-
förkortning upp till 50 timmar, vilket i praktiken 
innebär mer än en veckas extra semester per år.

Via Bilprovningens förmånsportal tar du del av 
tjänster som läxhjälp för barnen, ögonlaserope-
ration och städning samt rabatter på produkter 
och resor.

Dessutom erbjuder vi subventionerade lun-
cher med upp till 400 kronor per månad.

Du får också en årlig besiktningspeng vilket 
är en ersättning för en kontrollbesiktning av 
personbil.

 Det bästa är att 
jag känner att jag 
gör ett viktigt jobb
Fredrik, besiktningstekniker Bilprovningen



Ett av SvErigES mESt hållbara förEtag

Vi har en lång tradition av hållbarhetsarbete. Att bidra till ökad trafik-
säkerhet, minskad miljöpåverkan och bättre fordonsekonomi är något 
som vi arbetar med varje dag. Och som vi är stolta över. 

I Sustainable Brand Index, Sveriges största hållbarhetsundersökning 
som mäter hur svenskarna bedömer företags hållbarhetsarbete, har 
Bilprovningen flera år i rad placerat sig på topp 15 och utsetts till ett 
av Sveriges mest hållbara företag. 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att öka mångfalden i företaget. Vi 
tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kul-
turell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande 
med olika bakgrund.

anSökan

Vill du bli en av oss? Besök www.bilprovningen.se/jobb där våra  
lediga tjänster finns utannonserade. Du kan också kontakta platschefen 
för din närmaste station. Platschefen når du via vår växel,  
telefon 010-702 00 00 eller via e-post, info@bilprovningen.se.


