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Yrkesförare

Godstransporter
med språkstöd - lastbil C, CE

En utbildning för dig som är klar med SFI D och vill jobba som lastbilsförare.
En lastbilsförare transporterar till exempel byggmaterial, möbler, livsmedel, kemikalier,
bränsle eller levande djur.

Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

24 augusti 2020
35 veckor
31 juli 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Storgatan 9, Klippan
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesförare gör
du tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande SFI D och körkort
klass *B** med goda färdigheter att framföra
personbil med manuell växel.
Sökanden bör vara fyllda 21 år vid utbildningens början. Du ska visa upp körkortstillstånd
vid kursstarten.
Bifoga kopior på dina betyg och ditt körkort när
du ansöker.
Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte med test i
svenska och av körkunskaper skickas till
berörda.

Godstransporter
med språkstöd - lastbil C, CE

Utbildningen ger dig kunskaper för att köra lastbil och om vad som krävs vid olika transporter.
Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter. Det är även
viktigt att du är duktig på att planera och organisera dina arbetsuppgifter.
Vid godkänd uppkörning får du körkortsklass C, CE. Du får också ett yrkeskompetensbevis.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN. Utbildningens längd bestäms
av dig och lärarna men ett riktvärde är ca 30 veckor.
Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer
kostnad för skyddskläder, litteratur och färdskrivarkort. Det är också kostnader i samband med
körkortet som du själv betalar.
Kurskod
KGYORI11C
TRAYRK
GOSGOD0
GODGOD1
TRAFOR0

Kursnamn
Poäng
Introduktion................................. 100
Yrkestrafik - vux.......................... 300
Godstrafik.................................... 200
Godshantering - vux.................... 100
Fordonskombinationer - gods..... 200

Totalt................................................................. 900

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd
(APL). Då följer du din handledares arbetstider
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.
APL är 5-6 veckor.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg, ditt körkort och ett personbevis till din ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen

