Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

LASTBILSFÖRARE
Ett yrke där du
alltid är på väg

Gillar du att köra? Då är
yrkesförare ett jobb för dig.
Med utbildningen Lastbilsförare får du en
komplett utbildning till yrkesförare med körkort
för tung lastbil (C) samt Yrkeskompetensbevis,
YKB grundutbildning och släp (CE). Som
yrkesförare har du flera olika yrkesinriktningar att
välja på. T ex distrubitionsbil, timmerbil, grusbil,
budbil, trailer med mera.

Så här söker du till utbildningen:

Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens inom området och där matchning mot företag
och personalbehov kan förväntas. Tillsammans med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja
utbildning.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Test och kartläggning ID 119267
Rikttid ca 5 dagar
Utbildningen inleds med en testmodul där
deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma
av sina förutsättningar för yrket.
Yrkes o branschorientering inklusive test
ID 119268 Rikttid ca 10 dagar
Med syfte att skapa intresse och motivation inom
yrkesområdet alternativt för den som efter
testkartläggning bedöms behöva ytterligare
förberedelser inför yrkesutbildningen.
Yrkesförare Lastbil C och CE behörighet ID 119269
Utbildningslängd ca 21-24 veckor.
Utbildning till lastbilsförare med behörighet C, CE
och YKB Grundutbildning 140 h/280 h.

Jobb för dig
som gillar att köra
När du väljer att omskola dig till yrkesförare är det viktigt att
du från början sätter dig in i vad yrket innebär. Tiderna inom
transport är ofta varierande, din vardag kan bli annorlunda mot
tidigare.
Egenskaper du behöver ha som förare:
•

Noggrann och omsorgsfull

•

Kunna planera och organisera

•

Målinriktad och uthållig

•

Bra fysik

•

Bra på att samarbeta och kommunicera

•

Tycka om att arbeta ensam

•

Flexibel och lösningsorienterad

Yrkesförare Lastbil studietakt 50 % ID 119364

UTBILDNINGSORTER STOCKHOLM, VISBY, UPPSALA, NORRKÖPING,
GÖTEBORG, KARLSTAD, HELSINGBORG, KRISTIANSTAD, SUNDSVALL, GÄVLE,
FALUN, ÖSTERSUND, GÄLLIVARE, LULEÅ
YrkesAkademin finns i hela landet. Huvudkontoret i Falun: Box 127,
791 23 Falun. Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se
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