Technisch specialist bedrijfsauto's
(bbl)
Specialist in het vinden van oorzaken en oplossingen
bij bedrijfsautostoringen
aanpakken | communiceren | computergestuurde systemen | creatief |
diagnose stellen | digitale testapparatuur | handig | mensen aansturen |
moderne trucktechniek | nauwkeurig | samenwerken |
sleutelen aan de nieuwste trucks | verantwoordelijk | werken onder tijdsdruk |
zelfstandig
Soms komen collega's in de werkplaats er niet uit. Dan schakelen ze jou als
technisch specialist bedrijfsauto's in om de oorzaak van storingen te vinden. Dit
moet vaak onder tijdsdruk, want in de transportwereld telt elke minuut. Je laat
je niet gek maken en ziet snel wat er aan de hand is dankzij je kennis van
computergestuurde systemen en digitale apparatuur.
Met je diploma ben jij vaak de hoogst opgeleide technicus binnen het bedrijf. Jij
wordt ingezet bij complexe werkzaamheden. Je kunt goed sleutelen, maar het
vinden van oorzaken en oplossingen dagen jou veel meer uit. Omdat de
ontwikkelingen op technisch gebied razendsnel gaan, houd je je kennis goed op
peil. Je zorgt ook dat je collega's op de hoogte blijven.
Communicatieve vaardigheden zijn daarom erg belangrijk. Je zult de opleiding
dankbaar zijn als je je klant vanuit jouw specialisatie iets moet uitleggen. Na
deze opleiding kun jij alle uitdagingen in de autotechniek aan!
De volledige opleiding tot technisch specialist duurt formeel 4 jaar. Wij bieden
alleen de 2 laatste leerjaren aan voor studenten die al de benodigde vakkennis
hebben.

Niveau 4
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25248

Interessegebied(en)
Techniek & ICT

Summa Automotive
Automotive Campus 50, Helmond

Technisch specialist bedrijfsauto's (bbl)
Wat word je?
Als technisch specialist bedrijfsauto's kun je bijvoorbeeld aan
de slag bij een garage voor trucks, een bedrijf voor pechhulp
of in de garage van een bedrijf dat eigen voertuigen heeft.
Je kunt ook doorstromen naar een opleiding in de
autotechniek op hbo-niveau.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Naast je 4 dagen werk krijg je 1 dag op school theorielessen
en praktijklessen in het praktijkcentrum.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Ieder jaar worden
op MBOwebshop.nl uiterlijk 1 augustus alle schoolkosten
(waaronder boeken en andere leermiddelen) bekendgemaakt
voor het daarop volgende schooljaar. De inloggegevens
ontvang je voor die tijd van de school.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een onafhankelijke
organisatie als S-BB, UWV of CentERdata blijkt dat je met
deze opleiding een grote kans op werk hebt in de regio
Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een inschatting van de
kans op werk op het niveau en binnen het vakgebied van de
opleiding, als je de opleiding afrondt binnen de normale
studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je nodig:
• mbo-diploma niveau 3 Eerste Autotechnicus of Eerste
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bedrijfsautotechnicus of;
• BSO 7e leerjaar (opleiding in België).
Formeel duurt de opleiding 4 jaar. Als je voldoet aan deze
vooropleidingseisen, heb je al veel kennis van het vak. Je
krijgt daarom vrijstelling voor het eerste en tweede leerjaar.
Je start in het derde leerjaar van de opleiding en kunt deze
in twee jaar afronden.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

