Yrkesutbildning på uppdrag av ARBETSFÖRMEDLINGEN

YRKESFÖRARE LASTBIL
Att utbilda sig till lastbilsförare idag ger goda chanser till jobb! Allt ifrån distributionsbilar med flera
stopp på en dag, till grusbilar nödvändiga på en byggarbetsplats eller en timmerbil i skogen. Det är
vanligt att man börjar sin karriär inom distribution och det är också där de flesta arbetstillfällen
finns. Att hämta upp gods på ett lager och leverera till butiker, kontor och andra företag.
Yrket pekas ut som ett av de hetaste bristyrkena de närmaste åren och efterfrågan hos arbetsgivare
är stor i hela landet.
Hos oss får du en heltäckande yrkesutbildning med de behörigheter och kompetenser som
branschen efterfrågar.

ATT TÄNKA PÅ OM DU FUNDERAR PÅ ATT
BLI LASTBILSFÖRARE
För att få en anställning inom transportsektorn idag
räcker det inte med att ha rätt körkortsbehörighet.
Eftersom yrket innebär mycket sociala kontakter
behöver du vara serviceinriktad, ansvarstagande och
initiativrik. Det är du som är företagets ansikte utåt, en
mycket viktig roll! Rätt attityd och ett bra bemötande
blir grundförutsättningar som arbetsgivare tittar på när
de anställer.
Oregelbundna och varierande arbetstider kan
förekomma beroende på inom vilken gren av yrket du
arbetar.
Att arbeta som lastbilsförare är ett fysiskt jobb som
kräver god kondition.

FÖR ATT FÅ STARTA
UTBILDNINGEN BEHÖVER DU:
•
•
•

Ha fyllt 18 år
Ha B-körkort
Ha erhållit körkortstillstånd*

*detta får du hjälp att skaffa när du
klarat din testperiod

SÅHÄR GÅR UTBILDNINGEN TILL
Testveckor
Alla sökande genomför först en period av test och
kartläggning under vanligtvis 3 veckor. Du får mer
information om branschen och ges möjlighet att ta
ställning till yrkesvalet. Du får dina förutsättningar
för yrket prövade genom tester och intervjuer. Om
du efter detta bedöms att passa som yrkesförare får
du börja på yrkesutbildningen.

Yrkesförarutbildning

RIKTTIDER FÖR UTBILDNINGEN
obs ca-tider*
Förarutbildning körkortsklass C, 30 dagar

Utbildningen innehåller alla de behörigheter du
behöver för att kunna arbeta som yrkesförare.
Medans du får dessa kompetenser vävs utbildning
kring bemötande, kommunikation, kundupplevelse,
ansvarstagande och medarbetarroll in.

ADR grundkurs, 3 dagar

En individuell utbildningsplan tas fram för dig. Här
finns möjlighet att planera in extra stöd ifall du
bedöms behöva det för att nå dina mål. Det kan vara
språkstöd eller yrkessvenska, eller om du har en
funktionsnedsättning som kräver något extra.
Planeringen följer dig genom utbildningen. Dina
förutsättningar avgör hur lång just din utbildning blir.

ADR klass 1, 1 dag

APL, Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbete på väg nivå 1, 1 dag

Utbildningen varvas med arbetsplatsförlagda
perioder då du är ute i en verksamhet. Detta ger dig
en känsla för yrket och en uppfattning om branschen.
Det innebär också att du skapar värdefulla kontakter
inför ditt jobbsökande.

Förarutbildning körkortsklass CE, 15 dagar
Yrkeskompetensbevis grund 140h, 18 dagar
Yrkeskompetensbevis grund 280h, 35 dagar
Körning med lastbil på halkbana, 1 dag
Truckutbildning, 10 dagar

Arbete på väg nivå 2, 1 dag
Arbetsplatsförlagd mängdträning C, 15 dagar
Arbetsplatsförlagd mängdträning CE, 10 dagar
*tiden avgörs beroende på dina förkunskaper
och särskilda behov. Mellan 15 – 30 veckor är
ganska vanligt.

VIKTIGT ATT VETA OM UTBILDNINGEN
•
•
•
•

Även om yrket är praktiskt så är utbildningen mycket teoretisk med en hel del teori som ska läsas in.
All undervisning sker på svenska. Yrkessvenska och språkstöd erbjuds inom utbildningen. Diskutera
med din handläggare.
Vi använder alkolås och slumpvisa drogtester i vår nolltolerans mot alkohol och droger.
Det är Arbetsförmedlingen som avropar en plats åt dig på utbildningen. Ta kontakt med din
handläggare för att diskutera dina möjligheter!

www.gronlunds.se

