Utbildning på uppdrag av

Arbetsförmedlingen
023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

LASTBILSFÖRARE

- ett serviceyrke med stort ansvar
Gillar du att möta nya människor, se nya
ställen och få nya utmaningar – varje dag?
Då ska du bli lastbilsförare. Här har du ett
jobb där det finns något för alla oavsett
vad du är intresserad av och vill köra –
du kan frakta paket, köra större gods till
timmer och grus eller specialtransporter
och mycket annat. Behovet av nya förare
beräknas till 50.000 under de kommande
10 åren för att möta den höga efterfrågan
på godstransporter och ökande e-handeln.
Så varför inte utbilda dig till ett yrke där
efterfrågan på ny personal är mycket stor
oavsett ålder?

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.
Se Yrkeskompassen på
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens inom
området och där matchning mot företag
och personalbehov kan förväntas. Du söker
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.

UTBILDNINGEN

Denna utbildning läses via
Arbetsförmedlingen på heltid.

LASTBILSFÖRARE

HUR SER EN ARBETSDAG UT?

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Att vara yrkesförare för lastbil kan innebära frihet och
omväxling. En del gillar att sova hemma och föredrar att
jobba lokalt. De gör till exempel leveranser till butiker och
företag i regionen. Andra lockas av att resa långt och se
nya miljöer, ibland även utomlands. De gör längre arbetspass där det kan handla om att sova över på plats. Hur du
vill anpassa jobbet utifrån din livssituation är upp till dig.
Kör du kortare körningar inom t.ex. en stad så har du ofta
mycket möten med människor.

Orientering – rikttid 5 dagar

Vid lastning och lossning kan vissa lyft var aktuella så det
är delvis nödvändigt att förare kan hantera truckar och
andra redskap som används då. Ibland får föraren göra
tunga lyft vilket innebär att det är en klar fördel att ha god
fysik.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du behöver ha:
– Fyllt 21 år
– Inneha svenskt körkort med B behörighet, manuell växellåda

UTBILDNINGSORTER

Syftet med modulen är att ge dig en orientering om
branschens villkor, möjligheter och krav.
Test och kartläggning – rikttid 10 dagar
Syftet med modulen är att lyfta fram vilka unika
förutsättningar och behov just du har för att klara
yrkesförarutbildning och bli anställningsbar inom branschen.
Modulen innehåller individuella test- och kartläggning av
förkunskaper, färdigheter och förmågor.
Arbetsplatsförlagd testmodul – rikttid 5 dagar
Syftet är att ge dig en verklighetsnära inblick i yrkesförarens
vardag. Dina förutsättningar, intresse och motivation för yrket
utvärderas.
Moduler för yrkesförarutbildning – lastbil
Förarutbildning körkortklass C (40 dagar)
Förarutbildning körkortklass CE (15 dagar)
Yrkesförarkompetens grundutbildning (22 dagar)
Övriga moduler

-

Stockholm

-

Nyköping

-

Göteborg

-

Uddevalla/Trollhättan

-

Luleå

-

Skövde

-

Umeå

-

Falkenberg

-

Östersund

-

Jönköping

-

Sundsvall

-

Linköping

-

Gävle

-

Oskarshamn

-

Hudiksvall

-

Växjö

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

-

Falun

-

Karlskrona

-

Karlstad

-

Kristianstad

-

Uppsala

-

Helsingborg

Mängdträning C (15 dagar)
Mängdträning CE (10 dagar)
Mängdträning (10 dagar)

-

Örebro

-

Malmö

-

Västerås

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundcenter@ya.se
ya.se/arbetsmarknadsutbildning

Service och bemötande (5 dagar)
Riskutbildning (1 dag)
Truckutbildning A2, A4, B1 och C2 (10 dagar)
ADR grundkurs (3 dagar)
ADR klass 1 (1 dag)
Arbete på väg 1.1 - 1.3 (1 dag)
Arbete på väg 2.1 (1 dag)

