
 

Planerad start: 
30 augusti 2021 
 
Heltidsstudier under 20 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag 
7 juni 2021 
 
Förkunskaper: 
Avslutad svenska/ svenska 
som andra språk grund. 
Bra om du har körkort. 
 
Utbildningsort: 

Dingle 

 

Hemsida: 
munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
kunskapenshusidingle 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning inom 

 

Truck/Lager/Budbil 

Nu kan du utbilda dig till att arbeta med truckar, C2 hjullastare och  
bakgavellyftar och hur man hanterar gods på terminal och lager.  
 
Lagerarbetare arbetar med att ta emot och/eller skicka varor vidare. 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att plocka, packa och 
färdigställa olika varor till kunder enligt en orderlista. Varorna som  
hanteras kan vara allt från bildelar till livsmedel. 

Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara service-
inriktad och ha bra ordningssinne. 

För att få köra truck på en arbetsplats, måste man ha fyllt 18 år och 
ha utbildningsintyg för truckförare, så kallat ”truckkort”. Detta får du 
under din utbildning om du klarar prov med godkänt resultat. 
 

Du får även lära dig hur man hanterar en bakgavellyft, för att kunna 
arbeta som budbilsförare (under förutsättning att du innehar körkort 
lägst klass B). 

Budbilsförare kör vanligtvis personbilar, skåpbilar eller lätta lastbilar. 
Föraren hämtar och levererar varan samt hanterar de  
papper som ska följa med varan. Budbilsförare transporterar  
diverse föremål: från kuvert till stora paket, kylvaror och pallgods -
oftast "dörr till dörr". 

 
Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbets-
miljö, farligt godshantering och kvalitetsaspekter när du utför olika 
arbetsmoment.  
 
Truckutbildningen följer TLP10 som innefattar praktiska och teore-
tiska moment samt praktiska och teoretiska prov.  
 
Efter genomförd utbildning får du betyg i kurserna och efter godkänd 
examination får du ett utbildningsintyg för truck utfärdat av TYA, 
www.tya.se 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51
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Utbildningstid: 2100830-220114 
 
Kurser:  
Interna transporter   PRUINE00S 50p  Truck. 
Interna transporter PRUINE00S 50p  C2 Hjl. 
Logistik 1   INKLOG01 100p 
Logistik 2   INKLOG02 100p 
Hant. av varor & gods GODHAT0 200p 
Ori.kurs Studieteknik KGYORI11B   50p 
Summa       550p 
 

I utbildningen ingår tre veckors APL (Arbets Plats 
förlagt Lärande). Ev. kostnader för resor till före-
taget och studiebesök betalar du själv. 
 
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 2000kr. Du 
skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder. 
Tillgång till egen dator med webbkamera, mikro-
fon och internet krävs för att kunna delta i  
utbildningen.  
 

Ansökan: Du ansöker direkt hos Kunskapens Hus. 
Webbansökan finns under vuxenutbildning på vår 
hemsida:http://munkedal.se/kunskapenshus 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande. 

 

 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html

