Lager och terminal
Yrkesvux

250 + 100 POÄNG
8 + 4 VECKOR
START jan, aug, okt 2018
HELSINGBORG

Lager och terminal – Inriktning lager,
godshantering och truck
En utbildning för dig som vill skaffa ett truckkort och
samtidigt öka kunskaperna inom området lager och
godshantering. Kursen genomförs med en blandning av
teori och praktik. Efter godkänt slutprov får Du utbildningsbevis för arbete med ledstaplare, låglyftare, motviktstruck

poäng

Kurser
GODMAL0
LAGLAGu
KGYORI1

Maskinell godshantering............. 200
Lageradministration och
terminallogistik............................ 50*
Praktik....................................... 100

Totalt

.................................................. 350 p

*Delkurs

Start
Start kurs 1:
Praktik:
Infomöte:
Sista ansökan:

22 januari 2018
19 mars – 13 april 2018*
13 december 2017
20 december 2017

Start kurs 2:
Praktik:
Infomöte:
Sista ansökan:

9 april 2018
4 juni – 29 juni 2018*
7 mars 2018
15 mars 2018

Start kurs 3:
27 augusti 2018
Praktik:
22 oktober – 16 november 2017*
Infomöte:
1 augusti 2018
Sista ansökan:
3 augusti 2018
Start kurs 4:
Praktik:
Infomöte:
Sista ansökan:

22 oktober 2018
7 januari – 1 februari 2019*
26 september 2018
28 september 2018

Längd:

och skjutstativtruck. Du får även kunskaper och intyg för
lastsäkring och hantering av farligt gods. Utbildningen
avslutas med 4 veckors heltids praktik inom lagerarbete.
Praktik erbjuds under förutsättning av godkänt betyg i
samtliga kurser.

Utbildningsort
Helsingborg
Arbetsplatsförlagd tid
*Under förutsättning av att du har klarat minst betyget
E i samtliga kurser erbjuds du en 4 veckors praktik
efter avslutad utbildning. Du har då också möjlighet att ansökan om studiemedel för praktiktiden.
Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskolenivå. För sökande med annat modersmål än svenska behöver
du ha kunskaper motsvarande SFI D-nivå för att
ha förutsättningar att klara utbildningen.
Informationsmöte
Du måste även närvara vid ett obligatoriskt informationsmöte på Vuxenutbildningscentrum i Åstorp,
Jitegatan 1. För kurs 1 är informationsmötet 13
december. För kurs 2 den 7 mars. För kurs 3 den 1
augusti och för Kurs 4 den 26 september. Samtliga
startar 16:00.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång.
Du gör din ansökan på Vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga dina skolbetyg samt personbevis.

8 + 4 veckor

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du vera mer? Kontakta:
Studievägledare Ulla Dahlgren
Telefon: 042-643 48
Webbsida: www.utbildarna.com
E-mail: ulla.dahlgren@astorp.se

