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VAR DEN DU ÄR - BLI VAD DU VILL



Yrkesintroduktion inom lager och logistik 
är en gruppbaserad utbildning på 1-2 år 
som finns till för dig som inte har de betyg 
som krävs för att komma in på ett nationellt 
program och bor i Göteborgsregionen.

Vad innehåller utbildningen?
Du kommer att få lära dig logistik och 
lagerhållning av gods samt om den tekniska 
utrustningen som används för varuhante-
ring. Du kommer att lära dig att hantera 
gods med hjälp av truck och även få ett 
truckkörkort genom skolan. Alla som går ut 
utbildningen är färdiga att anställas inom 
lagerhållning. I utbildningen ingår teorikurs 
för B-körkort samt begränsat antal körlek-
tioner.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL 
Tre dagar i veckan är utbildningen förlagd 
som APL på den arbetsplats eller de arbets-
platser du väljer i samråd med skolan . Det 
arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du 
utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesiden-
titet, förstår yrkeskulturen och blir en del 
av yrkesgemenskapen på din arbetsplats. 
Du knyter också kontakter som kan leda till 
framtida arbete.

Lärlingsersättning
Utbildningen bedrivs under lärlingslik-
nade former på introduktionsprogram, 
vilket innebär att du kommer att få en extra 
lärlingsersättning från CSN på 1 000 kr per 
månad utöver ditt vanliga studiemedel på 
1250 kr per månad.

YRKESINTRODUKTION INOM LAGER OCH 
LOGISTIK - VÄGEN TILL ETT ARBETE

Kort sagt…

* Utbildningen är till största delen förlagd     
på en arbetsplats

* Vi har ett nära samarbete med närlig-
gande lager och bransch

* Genom skolan får du truckkörkort och 
utbildning för B-körkort

* Du får låna en bärbar dator att använda 
som arbetsredskap

* Arbetsmarknaden efter avslutad utbild-
ning ser ljus ut

* Den individuella studieplanen utformas 
efter dina behov.

YRKESINTRODUKTION
           - lager och logistik

Kurser/delar av kurser som 
erbjuds

Lageradministration och 
terminallogistik   200 p  
Lagerprocesser 200 p  
Plockhantering 100 p  
 Maskinell godshantering 200 p  
Hantering av varor och gods 200 p  
Lastbärare 200 p  
 Logistik 1  100 p  
 

Andra kurser på utbildningen 

B-körkort 
Truckkörkort för maskintyp A1-4
och B1-4 
ADR 1,3 
Arbetsmiljö och säkerhet

Vi erbjuder också

Grundskoleämnen
Gymnasiegemensamma ämnen


