
Vill du bli 
yrkesförare?

Vill du lära dig att köra lastbil eller buss?  
Som yrkesförare kommer du att ha lätt att 

få jobb, för branschen behöver mycket utbildad 
personal under lång tid framöver. 



Lastbil C 600 poäng (Godstransport 1)

• Yrkestrafik
• Godstrafik
• Godshantering

Lastbil + släp CE 800 poäng (Godstransport 2)

• Yrkestrafik
• Godstrafik
• Godshantering
• Fordonskombinationer godstransporter

Buss 500 poäng (Yrkesförare Persontransport)

Bussförare är ansiktet utåt, därför är service och kundbemötande en 
viktig del. 

• Yrkestrafik
• Persontrafik

När du utbildar dig till till lastbilsförare ingår både teoriläsning 
och körning. Du får lära dig om lagar och regler, hur du lastar 
och lossar och regler som rör sömn, kost och säkerhet.

Om utbildningen
Du får övningsköra med moderna fordon och studera i lokaler anpassade 
för vuxna. Du får snabba resultat genom vårt simulatorprogram som kombineras 
med körning i lastbil eller buss.
Teori- och praktiklektioner enligt schema.
Individanpassning gör dina studier flexibla.



GODA CHANSER TILL JOBB
I utbildningens slut kommer du att få göra prov för att få Yrkeskompetensbevis (YKB) och C/CE- 
eller D-körkort. Klarar du det är vägen till jobben öppen – efterfrågan på utbildade yrkesförare 
är stor!

LASTBILSFÖRARE ELLER BUSSFÖRARE 
Vill du köra gods eller människor? Som bussförare arbetar du med service och kundbemötande. 
Som lastbilsförare väljer du själv om du vill ha C- eller CE-körkort. Båda utbildningarna ger 
mycket goda chanser till jobb.

Vägen till  
ditt nya jobb
Är du en skicklig bilförare och kan teorin för B-körkort? 
För att klara utbildningen till yrkesförare är det viktigt 
att du har trafikvana. 

Läs mer på ya.se



Du söker till utbildningen via KCNO som tar emot alla ansökningar
till regional yrkesförarutbildning: kcno.alvis.gotit.se/student/

UTBILDNINGENS LÄNGD
Lastbilsförare: ca 24-32 veckor beroende på om du läser till C-körkort 
eller CE-körkort, och på dina förkunskaper. 
Bussförare: ca 20 veckor beroende på dina förkunskaper.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att få jobb. Utbildningarna sker i samarbete med 
företag och branschorganisationer.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri. 
Arbetskläder (enligt lag) och skor samt kurslitteratur bekostar du själv. 
Du kan ansöka om studiemedel via CSN då utbildningen är 
studiemedelsberättigad.
Pris för arbetskläder ca 1 500 kronor. 
Pris för kurslitteratur är ca 500 kronor.

FÖRKUNSKAPER
Grundskolekompetens eller likvärdigt. Grundläggande nivå i svenska/svenska 
som andraspråk. 
B-körkort och god körvana.
Du måste ha fyllt 21 år (lastbilsförare) eller 24 år (bussförare).
Godkänt i matematik (lastbilsförare)

ANSÖKAN

023–584 00
kundservice@ya.se

ya.se

Yrkesförare


