
Är du en flexibel person med god 
koordinationsförmåga? Då kan 
lagerarbetare och truckförare var 
yrkesrollen för dig! Lagerarbetare 
och truckförare efterfrågas 
över hela landet och det finns ett 
mycket stort behov hos företagen 
att anställa kompetent personal. 
Ofta är omsättningen på personal 
inom lager stor och en del saknar 
truckkort. Den här utbildningen 
ger dig behörighet och kunskap 
som gör det möjligt för dig att 
börja jobba med yrket direkt efter 
utbildningen. 

Lagerarbetare & 
Truckförare

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

FÖRKUNSKAPER
Godkända betyg 
i svenska/svenska 
som andraspråk på 
grundläggande nivå eller 
motsvarande kunskaper.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 12 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är folkbokförd. 

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri 
och berättigad för 
studiemedel via CSN.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023-584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE
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Lagerarbetare & Truckförare  
300 gymnasiepoäng

• Lageradministration och terminallogistik
• Plocklagerhantering

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• Kunskaper om logistik för en rationell hantering av gods.
• Förmåga att använda dokument och information om godsets flöden.
• Förmåga att använda, sköta och underhålla teknisk utrustning inom 

lager och terminal.
• Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Som lagerarbetare och truckförare kan du vara anställd inom industrin, 
på lagerterminaler, i åkeriföretag och lastbilscentraler, inom handeln, i 
hamnar, vid godsterminaler eller på sågverk. 

Jobbet går ut på att ta emot och registrera varor, packa beställningar 
på pall och färdigställa dessa för leverans till butiker eller kund. Du 
kommer att plocka ordrar och placera dem på rätt plats i lagret med 
stöd av handdatorer, märka, hämta och leverera en vara samt kontakta 
leverantören om något fattas eller är fel. Du ska alltså se till så processen 
går så effektivt och smidigt som möjligt. I arbetet ingår truckkörning. 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra 

förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.
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Efter utbildningen

Övrig information


