Lagerarbetare
Yrkesutbildning i kombination med SFI eller
svenska som andraspråk
Nu har du möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden redan under
utbildningen!

Studieupplägg
Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och
kunskaper i svenska som är branschinriktad. Praktiken ger dig möjlighet att komma
i direkt kontakt med arbetslivet och arbetsgivare.
I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och
truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning,
inventering och produktionsplanering samt service och kundbemötande.
Truckkort ingår med behörigheterna A1 – A4 och B1, B2, B4. Det innebär att du får
behörighet att bland annat köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal
veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som
kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet och representanter
från kommunerna närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företag under
hela praktiktiden.

Kurslängd
Utbildningstiden är 41 veckor med minst 8 veckors praktik.

Förkunskaper och krav för deltagande
• Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
• Du ska vara klar med SFI kurs C
• Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet

Sök nu!
Utbildningsstart
15 augusti.
Sista ansökningsdag
13 juni.

Kursinnehåll
Kurs
Orienteringskurs (ger ej betyg)
Lageradministration och terminallogistik
Lagerprocesser
Logistik 1
Plocklagerhantering
Service och bemötande

Kurskod
KGYORI11C
LAGLAG0
LAGLAP0
INKLOG01
LAGPLO0
SEVSEV01

Poäng
50 p
200 p
200 p
100 p
100 p
100 p

SFI kurs D eller svenska som andraspråk inom komvux grundläggande.
Efter utbildningen utfärdas truckkort, intyg i orienteringskurser samt betyg i de
betygsgivande kurser du läser.
I utbildningen ingår även en kurs där vi går igenom stresshantering, kunskap om dig själv
och kunskapen om arbetsmarknaden. Syftet är att stärka din plats på arbetsmarknaden.

Ansökan
Ansök på https://kungsor.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning.
Utbildningsstart 15 augusti. Sista ansökningsdag är den 13 juni.

Kontakt
Utbildningsledare, Ulrika Lindgren, ulrika.lindgren@kungsor.se
Studie- och yrkesvägledare, Therese Pihl, therese.pihl@kungsor.se

kunskapscompaniet.se

kunskapscompaniet

kunskapscompaniet_vux

