En sikker vei
til framtiden

Ta utdanning innen transport og logistikk

Veien til fagbrev og jobb
Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
Det første året er felles for begge fagretningene. Felles
fag som engelsk, norsk og både praktisk og teoretisk
matematikk gir nyttig basiskunnskap. I de felles program
fagene lærer du om helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt
om kjøretøy og grunnleggende mekanisk forståelse. Du
har også noen timer til yrkesfaglig fordypning (YFF).
Vg2 Transport og logistikk
Det andre skoleåret har færre timer med fellesfag, og
flere timer til programfag og fordypning. Programfagene
bransjeteknikk og transport og logistikk knyter teori og
praksis sammen. Du lærer blant annet om miljøvennlige
og effektive transport- og logistikktjenester, å håndtere
truck, du lærer sikring av last og førstehjelp.

Vg3 (lærling) – Logistikkoperatør eller Yrkessjåfør
Etter Vg2 går du ut som lærling i ønsket yrkesretning.
Du jobber to år som lærling i bedrift, og får fagbrev etter
bestått fagprøve.
Dobbel kompetanse på kort tid
Mange studenter har stor suksess i å ta fagbrev både som
logistikkoperatør og yrkessjåfør. Da får du dobbel
kompetanse, du blir ettertraktet på arbeidsmarkedet, og
du har rett og slett flere bein å stå på. Ta først det ene
fagbrevet, deretter ett års påbygning i det andre faget.
Etter bestått fagprøve vil du ha to fagbrev, og flere valgmuligheter i arbeidslivet.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
Utforsk brosjyren med GoZee-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og finn 360° panoramaer,
fotogallerier, cinemagrapher, direkte nettilgang og snap-videoer gjennom augmented reality.

GoZee: Hvordan komme i gang i løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.

360º panorama

Fotogalleri

2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Web-ikon

Snap-video

Fornøyd med
fagfeltet
Dziugas, logistikkfaglærling i
lager, Asko Molde
Dziugas kan fortelle at han
bestemte seg for å satse på
logistikkfaget i det andre året
på videregående. Planen er å
fortsette på skolen etter å ha
fullført læretiden.
«Det beste med dette yrket er
at det er så mange forskjellige
arbeidsoppgaver. Jeg plukker
varer, tar imot leveranser, og
kjører truck. Som en del av
opplæringen har jeg også fått
se hvordan sjåførene jobber, og
hvordan returvarene blir sortert
på miljøstasjonen. Jeg er
veldig fornøyd med at jeg
valgte dette fagfeltet.»

ASKO MOLDE satser på lærlinger innen
logistikk- og yrkessjåførfaget og tar årlig
inn nye lærlinger i begge fag.
For mer info, se www.asko.no

Logistikkoperatør
Et spennende yrkesvalg som bokstavelig talt starter på
gulvet og fører deg dit du vil. Moderne teknologi har
gjort at varehåndtering og terminalarbeid har blitt en
mindre fysisk krevende jobb.
Om yrket
Som logistikkoperatør arbeider du på godsterminal, i
produksjonsbedrift eller innen handelsvirksomhet, med alt
fra transport og sikring av gods, til lagring og vareflyt.
Logistikkoperatør er et internasjonalt felt, så du kan
arbeide så å si over hele verden. Du kan arbeide praktisk
med mottak, lagring, sortering og utsending, eller på
kontor med bestillinger og kontroll/oppfølging.
Sentrale arbeidsoppgaver
• Mottak, interntransport, sortering og utlevering av varer
og gods
• Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
• Bruk av elektronisk verktøy for registrering av varer og
gods
• Kundebehandling
• Planlegging av vareflyt og lagring
• Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling

Yrket passer for deg som:
• Er fortrolig med bruk av tekniske hjelpemidler, blant
annet kjøring av truck
• Er ansvarsbevisst. Varer som mottas, lagres, sorteres og
sendes, skal ikke bli skadet og skal komme frem til avtalt
tid. Du får også kunnskap om vareflyten gjennom
bedriften
• Kan samarbeide effektivt og nøyaktig, enten selvstendig
eller i team. Du må kunne motta og gi korrekt
informasjon, og yte service overfor kunder og kolleger,
gjerne på flere språk
Ting du får opplæring i:
• Truckføring
• Lasting og lossing
• Planlegging og gjennomføring av distribusjon fra
terminal/lager
• Bruk av moderne teknologi som hjelpemiddel i
lagerstyring
• Kundebehandling og reklamasjonsbehandling
• Dokumenter
• EDI og strekkoding

Var aldri i tvil
Kathrine, logistikkfaglærling i
terminal, Veøy Møre AS
«Jobben min byr på stor
variasjon, og det setter jeg
stor pris på. En vanlig dag kan
bestå av å losse biler, samt
scanning- og plassering av
gods.»
Kathrine var aldri i tvil om at
logistikkfag var det riktige
fagfeltet.
«Jeg har alltid hatt lyst til å
holde på med dette, og
ønsker å fortsette etter at
læretiden er over.»

www.veoy.no

Yrkessjåfør
Med utdannelse innen transportfag får du mange
muligheter. Utdannelsen er starten på en fremtid som
yrkessjåfør, med gode inntjeningsmuligheter og frihet til å
råde over egen tid. Dessuten er veien til egen virksomhet
kortere enn i de fleste andre jobber.
Om yrket
Som yrkessjåfør arbeider du med gods- og persontransport. Med fagbrev kan du kjøre både buss og lastebil
allerede fra 18 år. Du kan jobbe både innen nærtransport
og langtransport, bare på dagtid eller skiftarbeid. Kort
sagt – alternativene er mange og varierte.
Sentrale arbeidsoppgaver
• Transport av varer og personer
• Service og kundebehandling
• Lasting og lossing
• Dokumentbehandling
• Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Ting du får opplæring i:
• Føreropplæring på lastebil, vogntog eller buss
• Kompetansebevis på truck (flere klasser)
• Brannslukking
• Førstehjelpskurs
• Utføre kjøreoppdrag
• Kjøretøylære og vedlikehold
• Kundebehandling, økonomi og transportdokumenter
• Gods- og persontransport
• Holdning og etikk i trafikken
Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C/CE
(lastebil/vogntog) eller D/DE (buss/buss med tilhenger).
I tillegg til førerkort krever yrkessjåførfaget også truckførerbevis og ADR-kompetanse.
Etter endt utdannelse kan du også velge å gå videre, for
eksempel på Teknisk fagskole.

Yrket passer for deg som:
• Har god trafikkforståelse, gode kjøreferdigheter og er
interessert i kunnskaper om miljømessige konsekvenser
av handlinger i trafikken.
• Kan arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser.
I tillegg må du være nøyaktig og vise ansvar for varer og
passasjerer som transporteres.
• Kan samarbeide med både kolleger og kunder og har
en utpreget serviceinnstilling.
• Har gode kommunikasjonsevner og er opptatt av riktig
håndtering av teknisk krevende kjøretøy.

Strandvegen 24,
6200 Stranda
E-post: mail@etrans.no
Tlf: 950 06 560
www.etrans.no

TRANSPORT
6570 Smøla // Tlf. 71 54 02 04
www.brsetran.no

Spennende
utfordringer
Sandra, yrkessjåførlærling innen
godstransport, VD Transport AS
Sandra forteller at hun ikke
kunne hatt en bedre jobb.
«Hverdagen består av mange
forskjellige utfordringer, og det
synes jeg er veldig spennende.»
Hun valgte nettopp denne
bransjen fordi den virket
interessant.
Det gjør ingenting at yrket er
relativt mannsdominert.
«Jeg hadde lyst til å gjøre noe
annet, og har aldri angret på
det. Her er ingen dager like, og
jeg trives utrolig godt.»

Massetransport
• Vei- og anleggstjenester
Tømmertransport
Godstransport
• Terminaltjenester
• Masse-•og
asfalttransport
Renovasjon • Containerogog
avfallstransport
Tømmertransport
• Containeravfallstransport
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www.sutra.no
www.sutra.no

• Shipping
• Transport
• Stevedoring
• Lager
• Skipsklarering
• Logistikktjenester
• Fortolling

www.moldegaard.no
Tlf: 71 25 06 30

SHIPPING, TRANSPORT OG LOGISTIKK

En bransje med
stor variasjon
Robin, yrkessjåførlærling innen
anleggstransport, SRB Anlegg AS
«Jeg trives veldig godt med å
kjøre tippbil, og synes at det
er et veldig godt samhold på
arbeidsplassen. Jobben består av
mange varierte arbeidsoppgaver,
og jeg får møte mange
hyggelige mennesker.»
Robin forteller at han bestandig
har vært glad i å kjøre bil, og
føler seg helt sikker på at han har
valgt riktig fagfelt.
«Hverdagen består av mange
artige opplevelser langs veien,
og ikke minst stor variasjon
i arbeidsoppgaver. Jeg ser
absolutt for meg å bli værende
i dette yrket.»
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Vi har sidan 2003 satsa på lærlingar, og fleire av dei er fortsatt i firmaet.
Dette er noko vi ser stor verdi i, og vi har ein tett dialog med lærlingane.
Vi driver med langtransport, spesialtransport, kranbilar, container/krokbilar og distribusjon.

Mosflatevegen 4, 6154 Ørsta • www.bostrand.no

Positive kunder
Hijabu, yrkessjåførlærling innen persontransport, VY Buss AS
Hijabu har bestandig hatt lyst til å kjøre buss.
«Jobben gjør at jeg får møte mange hyggelige kunder, som bestandig har et smil
på lur.
Jeg synes det er et veldig fint yrke, som jeg gjerne vil bli værende i.»

Lærling i Norges største busselskap?
Vy Buss tar inn lærlinger som bussjåfør.
Vi har avdelinger i hele Møre og Romsdal.

www.vy.no/vygruppen/karriere-i-vy/slik-rekrutterer-vi
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Takk til våre
annonsører!

Bilde (JS)
{XXX}
Vi er din problemløser
på
alt som skal fraktes!
Tlf. 71 69 20 00 • post@tottem.no
www.tottem.no
https://www.facebook.com/ottem/

Vi er i dag et av landets største
privateide logistikkselskaper, og
har i en årrekke vært en av de
dominerende transportaktørene
langs norskekysten.
Vi arbeider med vei-, fly-, og
sjøtransport både innenlands og
utenlands, terminaltjenester, toll
og SCM.

Vil du bli med på
laget som er best på
kvalitet og service?

www.sr-group.no

Vi er en stabil og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.
Vi har vært i bransjen i 31 år.
Tlf. 70 27 68 00 // 48 31 40 00 • Olivermarka 49, 6260 Skodje
E-post: bestilling@pilskog-flyttetransport.no

Gammelsæterlia 12, 6422 Molde
Telefon: 954 47 500
E-post: post@transportbransjen.no
www.transportbransjen.no

Hauer er i sterkt vekst, og trenger
stadig nye sjåfører.
Som en del av vårt team, tilbyr vi deg en sikker jobb
med allsidige oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø
og tilrettelagte ordninger, der alle våre ansatte følges
opp og får muligheter til videre utvikling.
Ta kontakt på jobb@hauer.as for mer informasjon,
eller besøk våre nettsider.

90 36 35 00

WWW.HAUER.AS

• 110006 • www.jsnorge.no

VÅR FREMTIDIGE
SJÅFØR?

