
LOGISTIKER OCH 
TRANSPORTLEDARE
 80 veckor, 400 Yh-poäng, heltid

9 av 10 får jobb!



ÄR DU DEN SOM GILLAR ATT 
STYRA UPP OCH PLANERA? 

Som logistiker 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.

Logistikerns och transportledarens arbetsuppgifter 
är att skapa flöden för varor och transporter som är 
effektiva, ekonomiska och miljövänliga. 

Utbildningen ger de praktiska och teoretiska grund-
kunskaper som behövs för ett antal olika specialist-
roller och för arbetsledande position inom logistik- 
och transportbranschen. Du har efter utbildningen 
stora möjligheter att själv välja inriktning.

Logistik- och transportbranschen är under stark 
expansion. Många lokala och nationella företag är 
engagerade i utbildningen eftersom deras rekryte-
ringsbehov växer. 

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. 

Denna utbildning kräver utöver grund- 
läggande behörighet minst betyget E (godkänt) 
eller motsvarande kunskaper i gymnasiekursen 
lageradministration och terminallogistik 200 p. 
Denna kunskaps kan också valideras om 
yrkeserfarenhet finns.

KONTAKT

Kristina Moberg, utbildningsledare  
076-723 08 23  
kristina.moberg@kunskapscompaniet.se



KURSER OCH YRKESHÖGSKOLEPOÄNG

Kurs Yhp
Flödesoptimering 40
Hållbara transportsystem 15
Företagsekonomi för logistiker 35
Presentation och affärskommunikation 20
IT-verktyg 10
Transportsäkring och transporträtt 10
Inköpslogistik 20
Lärande i arbete 1 - Tillämpad distribution 55
Praktiskt ledarskap 40
Material- och produktionsstyrning 25
Transportplanering och internationell logistik 25
Warehouse management 30
Lärande i arbete 2 - Distribution och ledarskap 55
Examensarbete 20 
Totalt  400 

UTBILDNINGSUPPLÄGG
I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsning-
ar och projektarbeten. Ungefär 1/3 del av utbildningen är företagsförlagd (lärande 
i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida ar-
betsgivare. 

EXEMPEL PÅ YRKEN EFTER EXAMEN
Efter utbildningen kan du jobba bland annat som: logistiker inom distribution/varu-
hantering eller inom produktförsörjning/lageroptimering, transportledare,  
transportplanerare, speditör och transportsamordnare. 

ANSÖKAN
Du söker utbildningen på  kunskapscompaniet.se/yrkeshögskolan

PRAKTISKA OCH TEORETISKA 
KUNSKAPER



FLERA SÄTT ATT VARA BEHÖRIG!
Det finns många sätt att komma in på våra Yh-utbildningar. Är du intresserad uppmanar vi dig 
att söka!

Utifrån det du skickat in i din ansökan bedömer vi din behörighet. Om du är fullt behörig får 
du meddelande om det, annars kontaktar vi dig och berättar vad som behövs för att du ska bli 
behörig. Allt startar med din ansökan - så tveka inte att skicka in.

BEHÖRIGHETSGIVANDE KURS
Du kan erbjudas en preparandutbildning för att du ska nå upp till behörighetskraven. Pre-
parandutbildningen fungerar så att du läser in ett studiematerial på distans innan du gör 
ett prov på skolan för att visa att du når upp till kunskapskraven. 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 arbetsuppgif-
ter som motsvarar 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 eller göra ett kunskapsprov för att bedö-
ma din behörighet.

TIDIGARE UTBILDNING
Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som ang-
es 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 utbild-
ning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


