
Logistiker och 
transportledare
80 veckor, 400 Yh-poäng, heltid 

Utbildningsort Eskilstuna

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 
rekryteringsbehov växer. 

KURSER OCH YRKESHÖGSKOLEPOÄNG
Kurs Yhp
Flödesoptimering                                    40 
Företagsekonomi för logistiker                35
Affärskommunikation                                        20 
Digitala verktyg                                                10 
Logistikens miljöpåverkan och grundläggande kretsloppslära 15
Transporträtt 15
Inköpslogistik   20 
Lärande i arbete 1 - Tillämpad distribution 55 
Ledarskap och förändringsledning             40 
Material- och produktionsstyrning           30 
Transportplanering och internationell logistik   20 
Warehouse management                 25 
Lärande i arbete 2 - Distribution och ledarskap   55 
Examensarbete                                                  20

Totalt  400  

 

UTBILDNINGSUPPLÄGG
I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar 
och projektarbeten. 

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

LÄRANDE I ARBETE - LIA
Ungefär en tredjedel av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket 
redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare. Många får 
anställning redan under utbildningen.

BEHÖRIGHET
Mer information om behörighetskrav
och vad som gäller kring ansökan hittar du på
kunskapscompaniet.se/yrkeshogskola/
logistiker-och-transportledare

Du behöver inte vara formelt behörig för att 
ansöka till utbildningen. Vi gör alltid en individuell 
bedömning. Tveka inte att skicka in din ansökan.

ANSÖKAN
Du söker utbildningen på  
kunskapscompaniet.se/yrkeshogskola

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

PRAKTISKA OCH TEORETISKA 
KUNSKAPER



Kunskapscompaniet
Köpmangatan 1, 633 55 Eskilstuna
kunskapscompaniet.se, 016- 14 74 70, info@kunskapscompaniet.se

 ¾ Volvo Logistic Services
 ¾ Sportamore/Footway
 ¾ Best Bemanning AB
 ¾ Eskilstuna kommun
 ¾ Assa Abloy AB
 ¾ Skanlog AB
 ¾ M4-gruppen
 ¾ Randstad
 ¾ Eskilstuna Logistik
 ¾ Nivico AB
 ¾ H & M Hennes & Mauritz Sverige AB
 ¾ Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
 ¾ Mälardalens Logistik Bemanning AB
 ¾ Varubud Åkeri AB
 ¾ Thor Shipping & Transport AB

FÖRETAG SOM 
STÖDJER UTBILDNINGEN

 ¾ Mälarplast
 ¾ Quintus Technologies
 ¾ SGS DNA (QIAGEN)
 ¾ Foria AB
 ¾ Tuna Trafik AB
 ¾ Byggelement
 ¾ Mikael Loods Åkeri AB
 ¾ Calix AB & Preciform AB
 ¾ Transdev Sverige AB


