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Servicetekniker för storköksmaskiner

Michael Comstedt, servicetekniker på Servicepartner RMS. Foto: Patrik Lark.
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Bli problemlösaren som 
räddar middagen! 
Ser vice tek ni ker är ett va ri e ran de yrke med tek nik 
och kund kon takt i fo kus. Det råder stor brist på ser
vicetek ni ker som kan hålla den allt mer avan ce ra de 
ut rust ning en i storkökens ma skin park funk tio nell.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/serviceteknikerstorkoksmaskiner >>
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Storköks ma ski ner na har un der de se
nas te åren bli vit mer avan ce ra de och i 
högre grad au to ma ti se ra de. De styrs av 
oli ka sy stem som ofta är kom plexa för att 
kla ra användar nas miljö, ef fek ti vi tets och 
kva li tets krav. Storköks ma ski ner in stal le ras 
inte en bart i tra di tio nel la miljöer som just 
storkök. Bran schen ser en ökad försälj ning 

Kurser i utbildningen
• Au to ma ti se ring  15p
• Branschöver sikt miljö, 
 säker hets frågor och reg ler  15p
• Elekt ro nik/ da tor tek nik  10p
• El kun skap  25p
• Hyd rau lik/ Pneu ma tik/ Va ku um  10p
• In stal la tion  10p
• LIA 1: in stal la tion  30p
• LIA 2: re pa ra tion, ser vice och 
 un derhåll  35p
• Me ka nik  20p
• Ser vice, livs me dels miljö, 
 pro duk tions tek nik och ener gi  15p
• Vat ten/ gas/å nga/ kyla  15p

Behörighetskrav

• Grundläggan de yr keshögsko lebehörig het
• El och ener gi pro gram met/ VVS och 

fas tig hets pro gram met: Prak tisk ellära, 
El kraft tek nik el ler mot sva ran de kun
ska per förvärva de på an nat sätt. El ler: 
Ellära A, Växelström tre fas, El kom pe tens 
A och El kom pe tens B el ler mot sva ran de 
kun ska per förvärva de på an nat sätt.

• In du stri tek nis ka pro gram met: In du stri
tek nis ka pro ces ser 1, Un derhåll el tek nik 
el ler mot sva ran de kun ska per förvärva de 
på an nat sätt

• El ler: In dust ri ell pro duk tion A och 
Un derhåll A och B el ler mot sva ran de 
kun ska per förvärva de på an nat sätt.

till dag lig va ru han deln som till ex em pel livs
me dels bu ti ker och ben sin sta tio ner.
 När maskinerna i storköket idag ska 
bytas ut måste man tänka på att de 
nya maskinerna ska vara energieffek
tiva och miljömässigt skonsamma. Den na  
ut veck ling ställer krav på ny kom pe tens 
bland lan dets ser vice tek ni ker. Sam ti digt 

ställer också ser viceföre ta gens kun der öka
de krav på tillgäng lig het och god ser vice. 
Det hand lar inte bara om tek nisk ser vice 
utan också om det ur ba na samhällets krav 
på snabb het och ser vice.
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Hur är det att arbeta som servicetekniker?
Det är roligt, flexibelt och fritt med 
problemlösning i fokus. Jag träffar nya 
människor hela dagarna. Ett serviceyrke 
som är både tekniskt och socialt. Jag 
är räddaren i nöden och hjälper till i 
människors vardag.

Vilka är fördelarna och nackdelarna? 
Det är fritt och flexibelt. Det känns 
givande att kunna hjälpa restaurang 
och kök med akuta problem. Jag jobbar 
även förebyggande så att kunden blir 
nöjd med sin utrustning. Det svåra är 
att jag inte vet vad som är fel innan jag 

Michael Comstedt, servicetekniker på Servicepartner RMS. Foto: Patrik Lark.

Foto: Patrik Lark.

kommer och inte kan förbereda mig. 
Det är en stor utmaning.

Hur hamnade du i det här yrket?
Jag gick treårigt gymnasium ”El-
automation – styr och regler”. Sedan 
ville jag ha ett jobb som kombinerade 
elkunskaperna med problemlösande 
och ett flexibelt jobb, som är rörligt 
där jag slipper sitta fast på ett kontor.

Vilka egenskaper är viktiga hos en 
Servicetekniker?
Grundläggande elkunskaper är viktiga 
och det är en fördel om du gillar att 

möta nya människor. Bra om du är tek-
niskt intresserad och gillar problemlös-
ning, gärna med viss stresstålighet. 
Akuta situationer dyker upp, det får 
du vara beredd på.

Vilka ska söka till den här utbildingen?
De som gillar utmaningar och pro-
blemlösningar och vill ha ett socialt 
och flexibelt jobb.

Några ord till de som ska söka utbildingen?
Det är ett kul och givande jobb och det 
är ett stort sug efter servicetekniker i 
branschen.

”Det är ett kul och givande jobb 
och det är ett stort sug efter 
servicetekniker i branschen.”

Yrkesrollen
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Led nings grup pen
Branschföre ning en för 
storköksle ve rantörer (BFS)
NKI-kyl
Ser vice part ner RMS
Storköks ga ran ten
Wexiödisk
Xenter
Studeranderepresentanter

Vi verkar på en marknad som 
hela tiden växer och som har 
en hög teknisk utveckling. 

Vårt behov av välutbildade tekniker som 
klarar av att hantera nya generationers 
maskiner är stort. Det är få som insett 
hur varierande och utvecklande det är att 
jobba som servicetekniker i storköksbran-
schen.
Kristian Ekström, Sverigechef Electrolux 
Professional (storköksmaskiner)

Efterfrågan på nya servicetek
nikertekniker beror på flera 
faktorer: Det råder redan idag 

stor brist på kvalificerade tekniker, och 
utrustningen blir mer och mer avancerad. 
Det är inte längre bara en termostat och 
element i en ugn, utan mycket elektronik, 
mekanik, och kretskort, etc. Induktion 
kommer att växa likaså. Allt blir mer avan
cerat, jämförbart med utvecklingen av bilar. 
Utöver detta så växer även efterfrågan, och 
fler restauranger öppnar.
Patrik Hellström, VD Servicepartner RMS

Du får lära dig:
• la gar, reg ler och and ra före skrif ter samt 

stan dar der
• ar bets mo ment där säker het, ar bets miljö 

och hälsa står i fo kus
• fackmässig t utföran de
• ser vice och re la tio ner till and ra yr kes

grup per samt till and ra in tres sen ter och 
kun der

• affärsmässig het i yr kes rol len
• om mat lag ning i storkök
• hy gi en och rengöring
• mång falds frågor
• foodser vice mark nads per spek tiv
• ener gi och miljöfrågor    
• bran schens tek nik ut veck ling.

Du kan arbeta med att:
• välja verk tyg, in stru ment och ma te ri al, 

do ku men ta tion och säker hets krav
• använda och sköta verk tyg, in stru ment 

och ut rust ning
• utföra oli ka mätning ar specialiserade för 

bran schen 
• in stal le ra oli ka ty per av storköks ma ski ner
    och nog grannt följa ar bets och 
 säker hets in struk tio ner
• använda ak tu el la ar bets un der lag vid 

mon te ring, an slut ning, avhjälpan de av 
fel och ser vice/ un derhåll

• utföra och följa upp egen kon troll
• läsa pro dukt ma nu a ler och rit ning ar för 

oli ka storköks ma ski ner

• utföra prak tis ka ar bets mo ment på 
ett händigt sätt

• lösa upp kom na pro blem 
 självständigt och med säker het 
 i fo kus.

 Kontakt
 Anna Hedrén 
 070-180 5698
 anna.hedren@xenter.se  

Vi är mycket beroende av kun-
niga och utbildade servicetek-
niker. Det är viktigt för oss att 

våra storköksmaskiner fungerar, när något 
händer behöver vi snabb och informativ 
respons om vad felet är, kostnaden och 
om det är lönsamt att reparera. Allt från 
felanmälan till slutförandet måste hanteras 
yrkesmässigt korrekt. Teknikern kommuni-
cerar och rapporterar till ansvariga på plats.
Jan Gren, Kökschef, World Trade Center Sthlm

Så här säger branschen


