Komvux yrkesutbildning
Yrkesförare - Lastbil
UTBILDNINGEN
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som
yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE. Efter utbildningen kan
du arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som
yrkesförare.
Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 40 veckor. Om du har
tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner
utbildningstiden.
Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under dina
två första veckor. Teoriundervisningen varvas med praktik.
Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

VIKTIGT ATT VETA
Du har stora chanser till jobb efter avslutad utbildning. Du måste ha fyllt 21
före kursstart. Cirka 7700 kronor kommer du som elev att behöva bekosta
själv i form att arbetskläder, läkarundersökning, teoriprov och uppkörningskostnader.
För kurserna Fordonskombinationer, måste kurserna Transportteknik och
Godshantering vara slutförda och man måste ha förutsättningar att
examineras för CE-behörighet på Trafikverket. Före start av praktisk körning CE utanför körgård ska teoriprov för CE-behörighet och simulatorkörning vara godkända.

ATT ARBETA SOM LASTBILSFÖRARE
Du har flera yrken att välja på: lastbilschaufför, speditör,
transportledare, åkare, kranbilsförare, trafikledare,
budbilsförare med mera.

ÖVRIGT
Boka gärna ett studiebesök på KunskapsCompaniet.
Kontaktperson: Mikael Lindmark 070-091 81 84, 016-14 74 70,
mikael.lindmark@kunskapscompaniet.se. www.kunskapscompaniet.se
Du som är inskriven hos arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett intyg från dem och bifoga i din webbansökan. Du som
riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.

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

INFORMATION
Total poäng 950
Antal veckor 40
Studietakt Heltid
Startdatum 14 oktober 2019
Slutdatum 17 juli 2020
Utbildningsanordnare
AlphaCe via
Kunskapscompaniet (KC)
Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk. Svenskt B-körkort.
Du måste ha fyllt 21 år före kursstart.
Godkänt i körtest i personbil, som
sker första under första veckan av
utbildningen. Ej godkänd i körtestet
innebär att utbildningen inte kan
fullföljas.
Ansökan öppnar 7 augusti
Ansökan stänger 4 september
Ansökan gör du på
www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Orienteringskurs

50

Yrkestrafik – vux

300

Godstrafik – vux

200

Godshantering – vux

100

Fordonskombinationer – godstransporter

200 (CE)

Service och bemötande

100

Välkommen att studera på Komvux!

