Lastbilsförarutbildning
UTBILDNINGEN
Utbildningen anordnas av företaget AlphaCe och genomförs via
Kunskapscompaniet i Eskilstuna, den är på heltid och du behöver studera
40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen är avgiftsfri men du får
själv betala för skyddskläder, studielitteratur, läkarintyg, körkortstillstånd samt
kostnader för uppkörning och teoriprov. Kostnader för uppkörning är 800 kr
för C kort och 1650 kr för CE kort. Totalt blir kostnaden cirka 5000 kronor.
Utbildningsanordnaren (skolan) bokar tid för kunskapsprov och körprov när
det är dags

YRKET
Lastbilsförare transporterar bland annat byggmaterial, möbler och livsmedel till
kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att
du är bra på att planera och organisera dina uppgifter. Det är också ett
serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.
Lastbilsförare spenderar en stor del av sin arbetstid bakom ratten. Körningen
och leveranser ska planeras i linje med de regler för rast och vila som gäller inom
området. De flesta av lastbilskörningarna är korta men många svenska åkerier
kör också på den internationella marknaden.

Om utbildningen
Längd: 27 veckor
Studietakt: Heltid
Startdatum: 6 februari 2017

ÖVRIGT

Slutdatum: 11 augusti 2017

I din ansökan ska du ladda upp dina tidigare betyg och en kopia på ditt
B-körkort, både fram- och baksida. För att bli antagen ska du bli godkänd på ett
körtest hos utbildningsanordnaren som du bli kallad till några veckor innan
utbildningen startar.

Plats: Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1, Eskilstuna

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg
från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan (ladda upp på din
webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör
bifoga anställningsbevis.

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och
grundläggande matematik, B-körkort
samt att du måste fylla 21 år senast
två veckor innan utbildningen slutar

KURSER

POÄNG

KURSKOD

Ansökan gör du via:

Orienteringskurs
Yrkestrafik- vux
Godstrafik
Godshantering- vux
Fordonskombinationer Godstransporter

50
300
200
100

KGYORI1C
TRAYRK1
GOSGOD0
GODGOD1

200

TRAFOR0

TOTALT 850 poäng

www.eskilstuna.se/komvux
Ansökan öppnar: 7 december
Ansökan stänger: 28 december

Kontaktuppgifter Komvux
Besök Studievägledarna på
Kungsgatan 13 i Eskilstuna
Öppettider ser du på vår hemsida
www.eskilstuna.se/komvux
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

