Lastbilsförare

UTBILDNINGEN
Utbildningen bedrivs av AlphaCE och genomförs på heltid via
Kunskapscompaniet. För att klara studierna behöver du studera
40 timmar i veckan. Utbildningen börjar med två orienteringsveckor där
du får berätta mer för läraren om dina mål och om du har någon tidigare
erfarenhet inom fordon eller transport. Kurser som ingår ser du på andra
sidan.

TÄNK PÅ ATT YRKET INNEBÄR






Flexibla arbetstider
Serviceyrke; du ska kunna hantera kundkontakt
Du behöver vara noggrann och stresstålig
Du behöver ha god fysik för att kompensera kroppen
då arbetet kan innebära mycket sittande
Du ansvarar både för din egen och andras säkerhet
i trafiken

Om utbildningen
Längd: 42 veckor
Total poäng: 850
Studietakt: Heltid
Startdatum: 5 mars 2018
Slutdatum: 21 december 2018
Utbildningsanordare:
Kunskapscompaniet
Köpmangatan 1, Eskilstuna

Innan du kan bli antagen måste du klara ett körtest och det är Komvux
som bestämmer vilka som ska kallas till testet. Körtestet görs cirka 1
månad innan utbildningen star tar. Utbildningen är
avgiftsfri men du får själv betala för skyddskläder,
läkarintyg, körkortstillstånd samt kostnader för uppkörning och
teoriprov. Kostnaden blir cirka 5000-6000 kronor. OBS! För att få
Yrkeskompetensbevis från Transportstyrelsen måste du uppfylla vissa
hälsokrav så det är viktigt att du läser igenom kraven innan du söker
utbildningen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se

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.

ÖVRIGT
Du som är inskriven i 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. Kom ihåg att bifoga körkort, både fram– och baksida.

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

Förkunskaper: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och B-körkort.
Du behöver fylla 21 år senast
2 veckor innan utbildningen slutar.
Ansökan öppnar: 3 januari 2018
Ansökan stänger: 24 januari 2018
Ansökan
gör du via

www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs
Orienteringskurs

Poäng
50

Kurskod
KGYORI11C

Yrkestrafik -vux

300

TRAYRK1

Godstrafik

200

GOSGOD0

Godshantering - vux

100

GODGOD1

Fordonskombinationer godstransporter

200

TRAFOR0

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information
om utbildningen ska du kontakta Kunskapscompaniet: info@kunskapscompaniet.se
Telefonnummer 016-14 74 70

