Lagerutbildning

UTBILDNINGEN
Utbildningen anordnas av AlphaCE men genomförs på heltid via
Kunskapscompaniet. För att klara studierna behöver du studera 40
timmar i veckan. Schema får du av lärarna om du blir antagen.
Utbildningen börjar med två orienteringsveckor där du får
fördjupad information om vad utbildningen och yrket går ut på.
Har du frågor om utbildningen kan du kontakta Kunskapscompaniet via mejl: hakan.cedergren@kunskapscompaniet.se

BRA ATT VETA
•

•

I utbildningen får du behörighet för truck A2, A4 och B1.
Det innebär att du blir behörig att köra låglyftare,
ledstaplare och motviktstruck.
Arbetstiderna är schemalagda och kan även vara förlagda
till kvällar och helger beroende på vilken arbetsplats du
jobbar på.

Om utbildningen
Längd: 26 veckor
Total poäng: 650
Studietakt: Heltid
Startdatum: 1 oktober 2018

YRKET

Slutdatum: 29 mars 2019

Lagermedarbetare tar emot varorna när de anländer och
kontrollerar att det är rätt produkt och rätt mängd. Vid utleverans
plockas varorna fram enligt en kundorder. Ofta sker det också med
hjälp av en truck. Lagermedarbetaren 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.

Utbildningsanordnare:
Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1, Eskilstuna

ÖVRIGT
Ansökan gör du på Komvux Eskilstunas webbsida. Du som är inskriven i Arbetsförmedlingen och vill söka 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

Förkunskaper Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk
Ansökan öppnar: 1 augusti 2018
Ansökan stänger: 22 augusti 2018

Ansökan gör du via

www.eskilstuna.se/komvux

Kontakta Komvux

E-post: vux@eskilstuna.se
Telefon 016 – 710 10 30

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs

KGYORI1C

50

Lagerlogistik och terminallogistik

LAGLAG0

200

Lagerprocesser

LAGLAP0

200

Plocklagerhantering

LAGPLO0

100

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information om utbildningen
ska du kontakta Håkan Cedergren E-post: hakan@cedergren.info eller
hakan.cedergren@kunskapscompaniet.se

