INTERNATIONELL SPEDITION
MED INRIKTNING
MILJÖLOGISTIK
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG
VILL DU HJÄLPA KUNDER MED EXPORT OCH IMPORT TILL OCH FRÅN
VÄRLDENS OLIKA HÖRN? ÄR DU SERVICEINRIKTAD OCH TRIVS BRA I EN
ARBETSMILJÖ MED PULS?

KURSER
Engelskt yrkesspråk 10 p
Examensarbete 25 p

Behovet av speditörer är idag mycket stort på
arbetsmarknaden!
Speditörens arbete går ut på att för en kunds
räkning samordna transporter över gränserna,
så att de sker smidigt och utan uppehåll samt
med lönsamhet. En speditör är dessutom
specialist på alla de dokument som ofta är
nödvändiga för gränsöverskridande
transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till
tulldokument. Speditören skapar lönsamma
och långsiktiga kundrelationer med
kundanpassade logistiklösningar.
Speditionsföretagen har länge eftersträvat
personal med ett säljande förhållningssätt, dvs.
en speditör som kan skapa merförsäljning. En
speditör med förmåga att identifiera och
erbjuda utökade affärslösningar är väldigt
attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade
branschföretag.
Transportbranschen ställer höga krav på
kundservice och effektiva leveranser. På grund
av den växande internationella handeln i
kombination med skärpta miljökrav kommer
det i framtiden att krävas smartare lönsamma
logistiklösningar.
Denna utbildning ger dig yrkesspecifik
kompetens inom internationell spedition och
kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om
affärsutveckling, praktisk försäljning och
marknadsföring av logistiktjänster, samt om
transportekonomi, logistikrätt, internationell
handel, affärskommunikation, lönsam
miljölogistik samt om transporter inom sjö,
flyg, järnväg och land.
En tredjedel av utbildningen är
arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA
(Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla
parter. Som studerande får du prova på
speditionsbranschen och får möjlighet att
fundera på alternativa framtida arbetsgivare.
Du får tillämpa de teoretiska kunskaperna i
praktiskt arbete, vilket ger mycket stora
möjligheter att efter avslutad utbildning gå
direkt in i arbete.
Utbildningen leder till en
yrkeshögskoleexamen.

ARBETSMARKNAD
Utbildningens innehåll styrs av aktuella
kompetenskrav i arbetslivet, vilket innebär att
utbildningen är branschanpassad och aktuell.
Anställningsgraden för examinerade speditörer
är extremt hög. 100 % av de som tar examen
från denna utbildning arbetar som speditörer
inom sex månader efter avslutad utbildning.

ANSÖKAN

Globala varuflöden 20 p

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information om grundläggande behörighet.

Godshantering och miljö 30 p

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

LIA 2 – Lärande i arbete 80 p

Särskilda förkunskaper krävs från Handels- och
administrationsprogrammet, inriktning
speditör.

Miljö- och transporträtt 30 p

Minst betyg E i Logistik 1, Logistik 2 samt
Transport och spedition, eller
motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med
yrkeserfarenhet (minst 2 års arbete). Dessutom
krävs minst betyg E i kurserna Engelska 6,
Matematik 1 b, Samhällskunskap 1 b och
Svenska 2.

Presentation och affärskommunikation 10 p

URVAL
Urval görs med utgångspunkt från betyg, samt
skriftliga tester i svenska och engelska. De
skriftliga testerna genomförs under maj-juni
och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga
sökande får kallelse per e-post före aktuellt
testtillfälle.

Internationella transportsystem 20 p
Kvalitetssystem 10 p
LIA 1 – Lärande i arbete 50 p

Miljöberäkning och transportkalkylering 30 p
Miljölogistik 35 p
Spedition 30 p
Transportekonomi 20 p

MER INFORMATION
Anna Karlsson
Tel. 031-367 31 83
anna.karlsson@educ.goteborg.se
Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

Läs mer om antagning, urval och
antagning här.

OM UTBILDNINGEN

Söker till oss gör du via vår webbansökan

Start: 3 september 2018

FINANSIERING

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan: Senast 16 maj 2018

Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer. Avgifter till
självkostnadspris tas ut för läromedel som
skolan producerat. Läromedel/facklitteratur
som vi själva inhandlat förmånligt säljs till
reducerat pris.

Längd: 80 veckor heltid

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHISM
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen är utvecklad tillsammans med
Transportindustriförbundet Region Väst och
ett stort antal branschföretag.
I utbildningen samarbetar vi med både små
och stora speditionsföretag. Bland dessa kan
nämnas
DB Schenker
Geodis Wilson
Kuehne & Nagel
Panalpina
Airlog Group
Toll Global Logistics
Blue Water Shipping
Hapag Lloyd
Hamburg Süd
Greencarrier
DHL
Melship
ECU Nordic
CMA CGM
Air Logistics

