Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

BUSSFÖRARE

BUSSFÖRARE
– ett serviceyrke!
När du väljer att utbilda dig till bussförare väljer du
en livsstil. Du kommer att ha ett säkert jobb i
framtiden.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kör
buss med trafiklärare och läser in ämnen för
D-behörighet och Yrkeskompetensbevis
(YKB). Du ska klara Trafikverkets körkortsprov och
Transportstyrelsens tester innan du är färdig
yrkesförare. Testerna sker på svenska språket.

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. Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och tillsammans med din handläggare kommer
ni överens om förutsättningar finns för att påbörja utbildning.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Test, yrkes -och kartläggning – rikttid 10 dagar
ID 119264
Utbildningen inleds med en testmodul, där
deltagaren får möjlighet att utvärdera och stämma
av sina förutsättningar för yrket.
Yrkes- och branschorientering inklusive test - rikttid
15 dagar ID 119265
Med syfte att skapa intresse och motivation inom
yrkesområdet alternativt för den som efter testkartläggning bedöms behöva ytterligare förberedelser
inför yrkesutbildningen.
Yrkesförare bussutbildning
ID 119266
Moduler för yrkesförarutbildning:
•
Körkortsklass D (30 dgr)
•
Yrkeskompetensbevis grundutbildning 140
eller 280 timmar (18 eller 35 dgr)
•
Körning med buss på Halkbana (1 dag)

YRKESFÖRARE
inriktning BUSS
Bussförare, främst i linjetrafik, saknas i hela landet.
Utbildningen till bussförare ger dig ett komplett yrke.
Körkort för buss, D samt YKB (Yrkeskompetensbevis)
grundutbildning gör dig anställningsbar direkt efter
utbildningen. YrkesAkademin samarbetar med lokala, regionala
och rikstäckande företag inom bussbranschen vilket ger
direkta ingångar till arbetsmarknaden.
•

Linjetrafik tätort

•

Linjetrafik glesbygd (gods ingår)

•

Charter, inrikes och utrikes

•

Abonnemang, beställningstrafik

•

Med flera

Moduler för mängdträning:
•
Mängdträning 1 (5 dgr)
•
Mängdträning 2 (10 dgr)
UTBILDNINGSORTER Stockholm, Uppsala, Västerås, Nyköping, Falkenberg,
Göteborg, Uddevalla, Falun, Karlstad, Örebro, Malmö, Kristianstad, Växjö,
Jönköping, Karlskrona, Gävle, Östersund, Sundsvall, Luleå och Umeå.
YrkesAkademin finns i hela landet. Huvudkontoret i Falun: Box 127,
791 23 Falun. Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

WWW.YA.SE

