YRKESFÖRARE
- GODSTRANSPORTER

Yrkeschauffören - ett spännande och fritt arbete
Utbildningen genomförs i samarbete med kommunerna inom Fyrbodal som är Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg och Åmål.
Bor du i annan kommun är även du välkommen att söka.
Ansökan skickas till sin hemkommun.

A

tt vara yrkesförare innebär att man har ett arbete som är ansvarsfullt och komplicerat. Yrket har många olika inriktningar
såsom: fjärrtransporter, budbil, kranbil, distribution, farligt gods, entreprenad, specialtransporet och mycket mer. Med ett
lastbilskörkort finns det mycket stora möjligheter till jobb.
Som lastbilsförare innebär det inte bara att du skall köra lastbilen ekonomiskt, miljömedvetet och trafiksäkert, du skall
också bemöta kunder, hålla ordning på fraktsedlar och dessutom vara kunnig inom den lagstiftning som omger ditt arbete,
t ex lastsäkring och arbetstidsbestämmelser. Med andra ord, du måste vara en mångkunnig och flexibel person för att klara
morgondagens uppdrag i lastbilsbranschen.
Många lastbilsförare närmar sig pensionsåldern och därför förutspås att efterfrågan på
kompetenta yrkesförare kommer att vara fortsatt stor de närmaste 5 - 10 åren.

Start januari 2019
Heltidsstudier, 40 veckor
Ansök före 15 november!

www.vuxenutbildningen.uddevalla.se

YRKESFÖRARE - GODSTRANSPORTER
Utbildningstid

Kostnader

Studietakt

Prov och uppkörning

Januari - oktober 2019.
Se hemsidan för exakta starttider.
Heltidsstudier. Körning på kvällar och helger kan förekomma.

Du betalar själv läkarundersökning, körkortstillstånd, bok
och körkortstillverkning, ca 2300 kr.

Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande. Godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Om du vill kan du söka för körkort vid Trafikverket.
Skolan kommer att betala för två teoretiska prov (lastbil och
lastbil+släp) samt två körprov (lastbil och lastbil+släp). Därtill
ett teoretiskt yrkeskompetensprov. Om du behöver genomföra
fler prov måste du betala för dessa själv.

Om du saknar betyg ange på din ansökan om du vill bli kallad
till behörighetstest. I annat fall anses du vara obehörig.

Kursinnehåll

Förkunskapskrav

Villkor

Du skall inneha B-körkort samt körkortstillstånd för
CE-behörighet. Körkortstillståndet ska skickas in tillsammans
med ansökan samt en kopia på ditt körkort. Är du under 21 år
bör du alltid kontakta oss i förväg för rådgivning.

Upplägg

Kurs		
Yrkestrafik - vux
Godstrafik - vux
Godshantering - vux
Fordonskombinationer
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I utbildningen varvar vi teorilektioner inne på skolan och
praktiska övningar ute i lastbilen. I utbildningen ingår även
utbildning inom truck, hjullastare och kran.

Om du når målen kan du
efter utbildningen ha ett CE-körkort
och ett yrkesförarkompetensbevis.
Denna utbildning startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

För ytterligare information

Studie- och yrkesvägledare: 0522-69 61 90.

Ansökan

Sök direkt via vår webbansökan på www.vuxenutbildningen.uddevalla.se.
Ansök före 15 november för att få förtur till platserna.
Vi tar emot din ansökan fram till kursstart och du kan då bli antagen i mån av plats.
Är du skriven i en annan kommun än Uddevalla skickar du ansökan till din hemkommun.
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