
Lager och terminal
Yrkes-SFI

Förkunskaper
Veckan efter sista ansökningsdag kallas du till 
ett språktest som är en del i antagningen.
Du måste genomföra språktestet för att kunna 
bli antagen.
Språktestet gör du på vuxenutbildnings- 
centrum i Åstorp, Jitegatan 1

Informationsmöte
Informationsmötena hålls i Utbildarnas lokaler 
på Atlantgatan 6 i Helsingborg.
Kursstart Infomöte Tid
Augusti 24/6 kl 17.00

Aktuella datum
Start:  17 augusti 2020
Längd:  18 veckor
Sista ansökan:  5 augusti 2020

Utbildningsort
Utbildarna 
Atlantgatan 6, Helsingborg

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkessfi gör du 
tillsammans med studie- och yrkesväg- 
ledare i din hemkommun. 

Utbildningen ger dig möjlighet att kombinera studier i svenska med studier som ger dig 
kunskap om hur det är att arbeta på lager.
Lagerarbetare arbetar med att ta emot eller skicka vidare varor. Arbetsuppgifterna kan vara  
att plocka, packa och färdigställa olika varor till kunder enligt en orderlista.

- med språkstöd

STARTAR I 
AUGUSTI 
2020
18 VECKOR 
I HELSINGBORG



I utbildningen får du bland annat lära dig om säkerhet och att arbeta med truck. Utbildningen ger dig också 
kunskap om andra arbetsuppgifter på ett lager. 

Yrkesdelen innehåller både teori och praktik. 

Om du klarar teoretiskt och praktiskt prov får du truckkort för arbete med låglyftande plocktruck, ledstaplare, 
motviktstruck och skjutstativtruck (A1-A4 + B1-B3).

Den vanligaste arbetsplatsen är ett lagerhus för ett privat företag som transporterar egna eller andras varor. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Utbildningen avslutas med tre veckors arbetsplats-
förlagt lärande (APL) om du blivit godkänd  
på yrkesdelen.

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkessfi gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett 
personbevis till din ansökan.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. .

Studierna i svenska genomförs på vuxen- 
utbildningscentrum i Åstorp.

Yrkesutbildningen genomförs i Utbildarnas lokaler  
i Helsingborg.

Kurskod Kursnamn Poäng
GODMAL0 Maskinell godshantering ............ 200

Totalt ................................................................ 200

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

Lager och terminal
- med språkstöd

Vill du veta mer? Kontakta:
Åstorps kommun
syvvux@astorp.se
Utbildarna
info@utbildarna.com


