
 

 
 

Vi du gerne skrue på lastbiler og varebiler og samtidigt arbejde med IT?  
Så er uddannelsen til lastvognsmekaniker måske noget for dig.  
 
Du bruger IT til at diagnosticere og fejlsøge på bilerne, og hænderne til at skrue og reparere. Vi kalder det 
”kloge hænder”, for både hoved og hænder er brug som mekaniker.  
 
Udover IVECO har vi mange andre mærker igennem værkstedet, så hos os får du mulighed for at skrue på 
meget forskellige materiel.  
  
Du vil igennem din uddannelse få en bred viden om reparation og servicearbejde på varebiler, lastbiler og 
busser. Du kommer til at arbejde med biler med forskellige brændstofkilder, og kan specialisere dig inden 
for el-arbejde, hydraulik og karosseriarbejde, hvor du og vi synes der passer for dig.  
 
Faglige kvalifikationer  

• Kan skrive og tale dansk samt læse / tale engelsk  

• Du har interesse for biler / lastbiler  
 
Dine personlige kvalifikationer 

• Du er mødestabil og fleksibel 

• Du er nysgerrig og vil gerne lære nyt 

• Når der er travlt, kan du bevare overblikket  

• Du kan arbejde selvstændigt, men også gerne i teams med større opgaver 

• Vigtigst af alt – du har et godt humør og har lyst til at arbejde et sted hvor tonen er uformel. 
 
Vi tilbyder dig 

• En lærlingeplads hvor uddannelsen på skolen og læring på værkstedet passer sammen 

• Gode arbejdsvilkår 

• Du får lastbilkørekort under uddannelsen 

• En virksomhed med en flad organisation. 
En masse gode kollegaer, der gerne hjælper dig til at blive en dygtig lastvognsmekaniker  
 
Er det noget for dig? 
Kontakt værkfører Tonny Sørensen på 29 69 41 56 eller toso@bache.as. Du er også meget velkommen til at 
kigge forbi på Uglvigvej 8, 6705 Esbjerg.  
 
Bache A/S er en ejerledet virksomhed, der er forhandler af IVECO lastbiler og varebiler. Vi har værksteder i 
Esbjerg. Kolding, Vejle, Århus og Padborg og er i alt 75 kollegaer, der dagligt arbejder for at give vores 
kunder en god og hurtig service. Læse mere om os på www.bache.as  
 
Iveco har fokus på miljøet. Hos Iveco er det målsætningen, at kunderne kan transportere mere og forbruge 
mindre. 6 forskningscentre arbejder kontinuerligt og engageret på udvikling af køretøjer, der bruger 
alternative brændstoffer. Iveco står allerede stærkt i forhold til udvikling og udnyttelse af miljøvenlige 
motorteknologier inden for diesel og alternative brændstoffer. Iveco markedsfører på nuværende tidspunkt 
køretøjer, der drives af naturgas (CNG), biobrændsel og el. Kunderne kan via et IT-værktøj følger den 
enkelte bils Co2 udledning. På den måde hjælper vil kunderne med den grønne omstilling.  
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