Kommunal
Vuxenutbildning

TRUCKFÖRARE
inom lager

OM UTBILDNINGEN:
Som truckförare är du en viktig del inom
logistiken i Sverige. Truckförare behövs och
med denna utbildning ökar du dina chanser
till en anställning. Den kan även vara en bra
grund om du vill studera vidare till exempelvis
yrkesförare eller anläggningsförare i framtiden.
Vi blandar teoretiskt och praktiskt lärande
i undervisningen och du kommer även att
få praktik på en arbetsplats. Minst 15% av
utbildningen kommer att vara praktik – med
möjlighet till mer.

FINANSIERING

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Grundskolekompetens. Svenska grund eller svenska som
andraspråk grund.
180801

INFO

om utbildningen

KURSER
Orienteringskurs���������������������������������������������� 50 p
Kursen inleds med en orienteringskurs som syftar till att
ge dig som elev branschkännedom och inblick i arbets-

MER OM UTBILDNINGEN
Som truckförare är du attraktiv på arbetsmarknaden inom
logistikbranschen i Sverige. Med denna utbildning får du
bland annat kunskap om branschen och en förståelse för
arbetsgivares krav för anställning.

givares krav för anställning samt innehåll och upplägg.

PRAKTIK INGÅR

Lageradministration och terminallogistik���������� 200 p

Praktik (APL) ingår som en del av utbildningen. Du kommer
att få spendera minst 15% av utbildningen på APL. Det exakta
antalet timmar beror bland annat på dina förkunskaper och
den teoretiska grunden.

Här får du bland annat lära dig om hantering av gods
i lager och terminal, organisation och arbetsrutiner och
kostnadsberäkningar.
Lagerprocesser���������������������������������������������� 200 p

STUDIEFORM

Här får du bland annat lära dig om hantering av

Utbildningen genomförs på heltid. Undervisningen är både
teoretisk och praktisk.

farligt gods i lagermiljöer, arbetsmiljö och säkerhet
samt administrativa funktioner.
Totalt������������������������������������������������������������ 450 p

ANSÖKAN
Ansökan sker via din hemkommun. Kontakta din
hemkommun för mer information om hur du ska göra.

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kristian Seger
Tel: 023-586 38
E-post: kristian.seger@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

För ansökan kontakta din hemkommun.

YA.SE

