STARTAR I
AUG OCH
SEP 2020
20 VECKOR
KLIPPAN

Yrkesvux

Lager och logistik

- truck, lagerarbete och plockhantering på terminal
Utbildningen ger breda kunskaper för arbete inom lager, logistik och godshantering.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var du arbetar. Du kan till exempel arbeta med
att lossa gods för att det effektivt ska flyttas vidare till olika butiker och kunder. Det är
viktigt att du är bra på att planera och organisera dina arbetsuppgifter.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

3/8, 31/8 och 28/9 2020
20 veckor
18/6, 7/8 och 4/9 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 grundskola i svenska/
svenska som andraspråk och körkort klass
*B**
Bifoga kopior på dina betyg och ditt körkort när
du ansöker.
Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte skickas till
berörda.

Lager och logistik

- truck, lagerarbete och plockhantering på terminal
En utbildning som ger dig erfarenhet och kunskap inom flera arbetsområden inom lager och terminal.
Efter godkänt slutprov får du utbildningsbevis för arbete med låglyftande plocktruck, ledstaplare, motviktstruck och skjutstativtruck (A1-A4 + B1-B3). Du får även kunskaper inom farligt gods, fördjupade kunskaper
inom plockhantering och logistik.
Utbildningen bedrivs i moderna lokaler på plats i Klippan, där vi varvar teoretiska och praktiska moment.
Utbildningen ger dig goda förutsättningar till jobb på lager, förråd, logistikföretag, industri, i hamnar och på
olika godsterminaler.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer
kostnad för skyddskläder och litteratur som du själv
betalar.
Kurskod
LAGLAG0
LAGLAP0
LAGPLO0

Kursnamn
Poäng
Lageradministration och
terminallogistik............................ 200
Lagerprocesser........................... 200
Plocklagerhantering.................... 100

Totalt................................................................. 500

Arbetsplatsförlagt lärande (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.
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

