LOGISTIK OCH
TRANSPORTLEDNING
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 300 YH-POÄNG
ÄR DU EN ORDNINGSAM PERSON MED KOLL PÅ LÄGET? VILL DU HA EN
ARBETSLEDANDE POSITION, DÄR DU PLANERAR OCH SAMORDNAR
TRANSPORTUPPDRAG?

KURSER
Transportledarens arbete går ut på att planera
transporter så att de blir så effektiva och
lönsamma som möjligt. Transportledare kan
arbeta på transport- och speditionsföretag, på
distributionsavdelningar eller hos tillverkande
industriföretag. I rollen ingår mycket kontakt
med kunder och yrkesförare. Transportledare
har en arbetsledande roll.
Utbildningen ger de praktiska och teoretiska
kunskaper som behövs i arbetsledande
position inom branschen. Logistik,
transportekonomi, transporträtt och
kännedom om transportbranschens villkor
varvas med datorövningar i transportplanering.
Det ingår även kontinuerliga besök på ledande
företag i branschen, samt gästföreläsningar av
aktiva transportledare.
Under utbildningen lär du dig att planera och
samordna transportuppdrag med hjälp av
planeringssystem samt att utföra
lönsamhetsberäkningar. Du tränar upp din
kommunikationsförmåga och lär dig
förhandlingsteknik.
Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens
för befattningar med kvalificerade uppgifter
inom transport- och logistikområdet som
transportledare och trafikplanerare.
Yrkesroller som denna utbildning leder till är
bland annat transportledare,
transportplanerare, transportsamordnare och
logistiker.
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 från
utbildningen Logistik- och transportledning är
mycket hög. 100 % av de som tar examen från
denna utbildning arbetar inom branschen inom
sex månader efter avslutad utbildning.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen är utvecklad i samarbete med
företag som är verksamma både regionalt och

ANSÖKAN

Engelskt yrkesspråk 10p

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.

Logistik och flödesoptimering 30p

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Presentation och affärskommunikation 10p

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

Transportekonomi- och transportkalkylering
35p

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.

Transportplanering 30p

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.

LIA 1 – Lärande i arbete 50p
LIA 2 – Lärare i arbete 50p
Miljö- och kvalitetssystem 15p

Transportledning och ledarskap 20p
Transportregler och godshantering 1 20p
Transportregler och godshantering 2 10p
Transporträtt 20p

MER INFORMATION
Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@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

Längd: 60 veckor heltid

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
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.

Start: 3 september 2018
Antal platser: 34
Ansökan: Senast 16 maj 2018
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHLT
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

nationellt.
I ledningsgruppen för utbildningen ingår
branschrepresentanter för logistik-, åkeri- och
transportförmedlingsföretagen samt
detaljhandeln. Bland dessa kan nämnas:
Axfood
Schenker Dedicated Services
HML
Viavest
SCT
Fraktkedjan
Schakt i Väst
Ancotrans
Sveriges Åkeriföretag
Ragn-Sells
Swerock

