
Lager och terminalarbetare 

Om yrket                                                                        
Som lager- och terminalarbetare har man stor 
frihet under egenansvar inom vissa ramar. Ar-
betsuppgifterna består utav att ta emot varor 
och kontrollera att produkten och antal är rätt 
vid ankomst samt att packa och lasta gods som 
ska skickas vidare. Effektivitet, serviceinriktad 
och bra ordningssinne är av stor vikt. Lager- 
och terminalarbetet är ett yrke med högt tempo 
där uppgiften är att se till att olika produkter 
transporteras till rätt butik och kunder. De flesta 
varor som skickas till flygplaster och terminaler 
passerar ett eller flera lager och oregelbundna 
arbetstider på såväl kvälls-/nattid är vanligt fö-
rekommande. 
                                                                                                                                                               
Mål                                                                  
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaper och färdigheter som krävs för att jobba 
som lager- och terminalarbetare.  
 
Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca 30 veckor.  

Utbildningen                                                                           
I utbildningen ingår kurser inom Hantering av 
varor och gods, Lastbärare, Maskinell gods-
hantering, Inköp, Lageradministration och ter-
minallogistik, Lagerprocesser samt Plocklager-
hantering. Utbildningen individanpassas och 
studielängden varierar beroende på din studie-
takt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplats-
förlagt lärande ingår i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. 
 
Övrigt                                                              
Körkort (B) är en fördel.                                                                                            
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1200 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/  
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Hantering av varor och gods   200 poäng              

Lastbärare     200 poäng                  

Maskinell godshantering            200 poäng 

Inköp 1      100 poäng 

  

Lageradministration och                                                 
terminallogistik    200 poäng                 
Lagerprocesser    200 poäng 
Plocklagerhantering   100 poäng 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/
http://www.kristianstad.se/vlc

