Lagerarbetare
Kommunal yrkesvuxutbildning
på gymnasienivå

Om yrket

Ansökningsperiod

Lagerarbetare tar emot varorna när de anländer och
kontrollerar att det är rätt produkt och mängd. Vid utleverans
plockas varorna fram enligt en kundorder. Ofta sker det också
med hjälp av en truck.
Lagerarbetaren tar också fram en följesedel och noterar
ordern i datorn. Det finns också helautomatiserade lager. Med
hjälp av en dator sköter lagerarbetaren alla arbetsuppgifter
själv. Produkterna kommer till lagret via automatiska band
från produktionen, lagerarbetaren registrerar produkterna och
datorn letar upp en plats dit produkterna lyfts automatiskt
med kranar.

Ansökan är öppen mellan 6 september och
10 oktober 2021.

Viktigt att veta om utbildningen

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbildningen, följ sedan instruktionerna.
I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara
kurser på vuxenutbildningen i Eskilstuna.

• ett arbetslöshetsintyg om du är arbetslös
• ett anställningsbevis om du har en anställning
• dina tidigare betyg om du inte har studerat här
tidigare.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. 

Frågor?

Kostnader
Kurslitteratur står du som elev för, resor till och från APL-platsen samt skyddsskor ca 1 100 kr.

Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller
motsvarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Vill du ha mer information om kursinnehåll?
Besök www.skolverket.se

Orienteringskurs

1. Gå in på eskilstuna.alvis.se
2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

Kom ihåg att skicka med

• Utbildningen är 27 veckor lång.
• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se
• Startdatum för utbildningen är 15 november 2021 och
slutdatum är 20 maj 2022.

Kurser

Så här söker du:

Poäng
60

Lagerlogistik och terminallogistik

200

Lagerprocesser

200

Plocklagerhantering

100

Service och bemötande

100

Totalt antal poäng

660

För frågor om a
 nsökan och antagning k
 ontakta
vuxenutbildningen:
Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux
Utbildningen genomförs av KunskapsCompaniet
AB på uppdrag av Eskilstuna kommun.
Kontakt på KunskapsCompaniet: Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@kunskapscompaniet.se
Webbplats: www.kunskapscompaniet.se

