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Truckförare
- lager och terminal

En utbildning för dig som vill skaffa ett truckkort och samtidigt öka kunskaperna inom
området lager och godshantering. Utbildningen bedrivs som flexstudier. Det innebär att
du gör alla teoretiska delar på distans och truckörning sker på plats i Helsingborg. Denna
undervisningsform ställer krav på att du har tillgång till internet, kan studera på egen hand
och kontaktar dina lärare så fort du behöver hjälp.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

1 juni 2020
12 veckor
20 maj 2020

Utbildningsort
Utbildarna
Atlantgatan 6, Helsingborg
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Förkunskaper
Svenska eller svenska som andraspråk motsvarande åk 9, grundläggande vux delkurs 4.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
Informationsmöte hålls i Utbildarnas lokaler på
Atlantgatan 6 i Helsingborg, den 20 maj
klockan 14.00 och klockan 16.00.
OBS! Föranmälan krävs för att vi ska vara
säkra på att vi inte är fler än 10 deltagare i
lokalen samtidigt.

Truckförare
- lager och terminal

En utbildning för dig som vill skaffa ett truckkort och samtidigt öka kunskaperna inom området lager och
godshantering. Utbildningen genomförs med en blandning av teori och praktik.
Efter godkänt slutprov får du utbildningsbevis för arbete med låglyftande plocktruck, ledstaplare, motviktstruck och skjutstativtruck (A1-A4 + B1-B3). Du får även kunskaper inom farligt gods, godshantering och
logistik.
Truckförare kan vara anställda i industrier, lagerterminaler, åkeriföretag, lastbilscentraler eller inom handeln.
Arbetsplatsen kan också vara hamnar, godsterminaler eller sågverk. Truckkörning kombineras ofta med
andra arbetsuppgifter som lagerarbete eller att köra andra fordon. Service och underhåll av trucken ingår i
arbetsuppgifterna.
Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN. .
Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnad för litteratur (450 kr) och skyddsskor (ca 250 kr)
samt kostnad för resor till skola och praktik.
Kurskod
GODMAL0
LAGLAGu

Kursnamn
Poäng
Maskinell godshantering............. 200
Lageradministration
och terminallogistik....................... 50

Totalt................................................................. 250
Kursernas ordning planeras utifrån ett individuellt
upplägg för att passa den arbetsgivare som kan ta
emot dig som praktikant.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
Utbildningen planeras med fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Med anledning av corona-epidemin kan praktiken
ersättas med orinteringskurs 100 p, om det inte
finns praktikplatser att tillgå.
Har du någon som kan ta emot dig som praktikant
får du gärna bifoga kontaktuppgifter med din
ansökan.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett
personbevis till din ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Åstorps kommun
syvvux@astorp.se
Utbildarna
info@utbildarna.com

