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Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha
godkänt betyg i:
• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som
andraspråk 2)
• eller kunskaper som kan
bedömas som motsvarande.

Ansök senast

15 MAJ
www.osyh.se

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera?
Då är Affärslogistik en utbildning för dig!
Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt
öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt
större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport
och bygg.
Logistik handlar om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska
flöden, såväl som informations- och ekonomiflöden. Inom logistiken
organiseras och kontrolleras flöden från råvara till slutkonsument.
Att ha en väl fungerande logistik är avgörande för företagets
konkurrenskraft.
Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher därför behövs skickliga logistiker.
Roller du kan komma att ha efter utbildningen:
• Produktionsplanerare
• Logistikutvecklare
• Logistikkoordinator
• Materialstyrare

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning
även om du saknar behörighet.
Då tar vi hänsyn till din reella
kompetens.

KONTAKT
Emma Wahlström
011-15 39 40
emma.wahlstrom@
norrkoping.se
www.logistikprogrammet.org
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Affärslogistik
2 år, 400 YH-poäng, Norrköping
INDUSTRIELL EKONOMI, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper i grundläggande företagsekonomiska begrepp samt hur man med hjälp av redovisning, budgetering och
kalkylering styr företagets resursutnyttjande. Kursdeltagarna får
också lära sig att bearbeta, analysera och värdera ekonomiska
fakta hämtade från ett företags externa redovisning.
IT-STÖD, 25 YH-POÄNG
Kursens mål är att ge kunskaper i hur datahantering kan vara
till hjälp i det administrativa arbetet. Här ingår ord- och
textbearbetning, kalkyl, presentationsprogram, internet och
e-post.
INTERNATIONELL EKONOMI, 15 YH-POÄNG
Kursen belyser och förklarar orsakerna till de förändringar som
uppstått i världsekonomin över tid. Målsättningen är att skapa
förståelse för hur den internationella ekonomin och handeln
fungerar och förändras. Regionala utvecklingar med ökade
skillnader och obalanser belyses, dagsaktuella händelser
diskuteras.
AFFÄRSENGELSKA LOGISTIK, 50 YH-POÄNG
Yrkesområdet präglas av internationella kontakter varför
språkkunskaper är viktiga. Du får utveckla dina färdigheter i
engelska med inriktning mot yrkesområdet. Allt i syfte att kunna kommunicera – skriftligt och muntligt - på ett smidigt och
professionellt sätt vid internationella affärskontakter.
PROJEKTMETODIK OCH KOMMUNIKATION, 15 YH-POÄNG
I denna kurs lägger vi grunden för en god kommunikation i
arbetslivet. Det är av stor vikt att kunna kommunicera på ett
lämpligt sätt, både muntligt och skriftligt.
PROJEKTLEDNING, 10 YH-POÄNG
Kursens mål är att ge kunskaper i att leda, planera, styra och
följa upp projekt. Den skall ge kunskaper om arbetsmetoder,
rollfördelning, användandet av projektverktyg samt kvalitetssäkringsmodeller.
INTERN LOGISTIK, 20 YH-POÄNG
Kursens mål är att ge kunskaper om styrning av material- och
informationsflöden. Kursdeltagaren får förståelse för hur
logistikfunktionen samverkar med andra funktioner inom företaget, såväl tekniskt som ekonomiskt. Kursen ger ett helhetstänkande inom logistikområdet.

TRANSPORTLOGISTIK, 20 YH-POÄNG
Kursen skapar en fördjupad förståelse för godstransportsystemets uppbyggnad och struktur samt visar hur transport- och
distributionssystemet samverkar med och påverkas av en
verksamhets övriga delar.
STRATEGISK LOGISTIK, 20 YH-POÄNG
Kursen ger fördjupade kunskaper och mera praktisk
tillämpning inom områdena lagerstyrning och transportekonomi. Kursen syftar till att ge kompetens att fatta
strategiskt viktiga logistiska beslut.
UNDERSÖKNINGSMETODIK, 10 YH-POÄNG
Kursen är en fördjupning inom projektmetodik och syftar till att
ge fördjupade kunskaper inom området undersökningsmetodik. Kursdeltagarna får bl a genomföra en marknadsundersökning.
DIGITAL LOGISTIK, 20 YH-POÄNG
Samhället befinner sig i en digitaliseringsprocess och det gör
även företagen. Den här kursen ger kunskaper i hur logistikarbetet kan effektiviseras med hjälp av digitala lösningar.
EXAMENSARBETE, 20 YH-POÄNG
Här genomförs ett forskningsinriktat projekt inom logistikområdet. Kursen, som avslutas med skriftlig och muntlig
redovisning samt opponering, ger fördjupade kunskaper inom
ett eget valt intresseområde.
HÅLLBAR LOGISTIK, 20 YH-POÄNG
Hållbarhet är ett viktigt fokus för alla organisationer. I den här
kursen får du kunskaper i hur ett företag arbetar med kvalitetsoch miljöarbete, varför det är viktigt och hur det kan genomsyra organisationen.
IT DATABAS, 20 YH-POÄNG
Kursen ger fördjupade kunskaper inom området databashantering samt excel-kunskaper med koppling till affärssystem
och hur dessa verktyg används som stöd i den dagliga yrkesrollen.
LÄRANDE I ARBETE, 120 YH-POÄNG
Utbildningens teoretiska kurser omsätts i praktiken. Under
LIA-perioderna arbetar du på ett företag med arbetsuppgifter
som utvecklar dig i din kommande yrkesroll.

