LOGISTIK- OCH TRANSPORTLEDARE

80 veckor, 390YH-poäng, heltid
Är du den som gillar att styra upp och planera?
Som logistik- och transportledare får du leda och skapa hållbara flöden för varor och transporter. Arbetets
fokus är både lokalt, regionalt och internationellt.
Många företag söker denna kompetens och du har
stor chans att få jobb.
Logistikledarens och transportledarens arbetsuppgifter är att skapa
flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och
miljövänliga. Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaperna som behövs i arbetsledande position som logistik- och transportledare. Du har efter utbildningen stora möjligheter att själv välja
inriktning inom branschen.
Många lokala och nationella företag är engagerade i utbildningen
eftersom deras rekryteringsbehov växer. Arlanda/Roserberg,
Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn och Stockholm är
exempel på orter i närområdet med stor efterfrågan.

EXEMPEL PÅ YRKEN EFTER EXAMEN

FÖRKUNSKAPER
Det finns många sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning,
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning. Läs mer på sidan 6.
Denna utbildning kräver utöver grundläggande
behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Logistik 1, Logistik 2, Transport
och spedition.

KONTAKT
Har du frågor om utbildningen är du välkommen att
kontakta Lars Ollson 070-104 20 71, lars.ollson@
kunskapscompaniet.se

Efter utbildningen kan du jobba bland annat som: logistikledare,
transportledare, transportplanerare, logistiker, produktförsörjning,
speditör, transportsamordnare.

UTBILDNINGEN
I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3
del av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med
framtida arbetsgivare.
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KURSER OCH YRKESHÖGSKOLEPOÄNG

OBLIGATORISKA KURSER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flödespotimering 30 yhp
Transport- och logistikekonomi inkl. kalkylering 35 yhp
Presentation och affärskommunikation 15 yhp
Miljö- och kvalitetssystem 15 yhp
Transportsystem utifrån miljöhänsyn 25 yhp
Distributions- och inköpslogistik 20 yhp
LIA 1. Tillämpad distribution 55 yhp
Engelskt yrkesspråk 15 yhp
Transport- och logistikledning 35 yhp
LIA 2. Distribution och ledarskap 55 yhp
Examensarbete 20 yhp

Summa: 320 yhp

VALBARA KURSE

•
•
•
•
•
•

Internationell logistik -inriktning logistikledare 20 yhp
Material- och produktionsstyrning -inriktning logistikledare 20 yhp
Transportledning -inriktning transportledare 20 yhp
Transportplanering -inriktning transportledare 30 yhp
Transporträtt -inriktning transportledare 20 yhp
Warehouse management -inriktning logistikledre 30 yhp

Valbart: 70 yhp
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FLERA SÄTT ATT VARA BEHÖRIG!
Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar vi
dig att söka!
Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom hur du
på bästa sätt söker och blir behörig. Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller
de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens.

PREPARANDUTBILDNING
Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till
behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår
lärportal.
Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra
dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

YRKESERFARENHET
Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i
förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. Även i detta fall, om yrkeserfarenheten
inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

TIDIGARE UTBILDNING
Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges
i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i
det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.
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ANSÖK NU!
Du söker din utbildning direkt på nätet. Skulle du ha frågor eller funderingar när
du ska ansöka är det bara att du hör av dig till oss så hjälper vi till.

1

Gå till www.kunskapscompaniet.se/yrkeshögskolan

2

Välj en utbildning och klicka på knappen ”Ansök här”

3

Registrera ett konto på YH-antagningen. Har du redan ett konto välj istället ”Logga in”.
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Fyll i dina uppgifter och klicka i de utbildningar du är intresserad av, du kan ansöka till flera
av våra YH-utbildningarna samtidigt för att kunna välja den du är mest intresserad av i ett
senare skede.
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Du kommer nu få fylla i underlag för att vara behörig. Det kan vara att ladda upp betyg,
arbetsintyg eller övriga intyg.
- Har du inte formell kompetens enligt kraven kan du ändå åberopa reell kompetens.
- Du kan även lämna in din ansökan och komplettera med betyg och intyg senare. Skriv
gärna ett meddelande i ansökningen om att du vill komplettera.
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Glöm inte att klicka på knappen ”Lämna in din ansökan” när du är klar.

7

När du skickat in din ansökan får du ett meddelande som bekräftar att din ansökan
är mottagen.
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OM YRKESHÖGSKOLAN
UTBILDNINGEN MATCHAR DIG MOT ARBETSLIVETS
BEHOV
För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets
krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det
gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt
och erbjuda praktikplatser.
För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad
i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

TEORI OCH PRAKTIK GER DIG
RÄTT KOMPETENS
I utbildningen varvas teori med praktik ute
på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA
(Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan
ditt yrke när du är klar med din utbildning.
Du får kontakter som kan leda till jobb direkt
efter utbildningen.

93 %
fick jobb efter
avslutad
Yh utbildning!

Mer information finns på yrkeshogskolan.se
källa: www.myh.se
år 2018

Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna

Växeln: 016-14 74 70

Info@kunskapscompaniet.se

www.kunskapscompaniet.se

