Växjölöftet vuxenutbildning

Yrkesförare lastbil - C, CE körkort
Yrkesakademin
Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det
finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna

Utbildare:

Yrkesakademin

Kurstid:

C (tung lastbil) - 25 veckor
CE (släp) - 40 veckor

Ansökan:

Skicka in en digital ansökan via
www.vaxjo.se/vuxenutbildning

Utbildningen leder fram till en prövning enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter.

Ansökningsdatum: Skicka i en komplett ansökan
		
senast 2018-03-11 (CE-körkort)
		
senast 2018-05-20 (C-körkort)
Antagning
		
		
Förkunskaper:

Löpande antagning
med sista startdatum: 			
2018-03-19 (CE-körkort)
2018-06-11 (C-körkort)
Svenska/svenska som
andraspråk och matematik
motsvarande grundskolenivå.
Svenskt B-körkort
När du påbörjat utbildningen
ska du genomföra en hälsoundersökning för att få köra
lastbil. En förutsättning för att
fortsätta utbildningen är att
du klarar undersökningen med
godkänt resultat.

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper
och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, kvalitets- och miljömedvetet och säkert sätt.

Efter avslutad utbildning har du flera inriktningar att
välja på; distribution, renhållning, tankbil, trailer med
flera.
Utbildningen är kostnadsfri. Du står för kostnaderna
gällande körkortstillstånd och vad som krävs för det
samt skyddskläder.
Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd
och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av
Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass CE.
Testerna sker på svenska språket.

Mer information
www.ya.se
Växjölöftet
Vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare
Kontaktcenter, telefon: 0470-410 00 • E-post: studievagledning@vaxjo.se

VÄXJÖLÖFTET
Vuxenutbildning

Växjölöftet är ett samarbete mellan Växjö kommun,
Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa fler jobb i Växjö.
www.vaxjo.se/vuxenutbildning
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Kurser som kan ingå i den individuella studieplanen
KURS						KURSKOD		POÄNG
Yrkestrafik					TRAYRK1		300 p
Godstrafik					GOSGOD0		200 p
Godshantering				GODGOD1		100p
Fordonskombinationer-godstransporter

TRAFOR0		

200 p

Krav från transportstyrelsen angående YKB (yrkeskompetensbevis)
* Lastbilschaufför måste vara fyllda 21 år
* 140 timmars YKB utbildning
YKB är ett krav för att få framföra fordonen mot erhållen lön.

