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Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha
godkänt betyg i:
• Engelska 6
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•

Svenska 2 (alt Svenska som

•

andraspråk 2)
eller kunskaper som kan
bedömas som motsvarande.

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

15 MAJ
www.osyh.se

Din uppgift som transportlogistiker är att hitta effektiva och
lönsamma lösningar – både utifrån kundens och varuägarens
perspektiv. Det är viktigt att du som transportlogistiker är
serviceinriktad, kan överblicka flera saker samtidigt, är bra på
problemlösning och på att organisera. Du är ofta ”spindeln i nätet”.
Låter det som att det skulle passa dig? Då är Internationell
transportlogistik en utbildning för dig!
Transportbranschen är en bransch i expansion. E-handeln och antalet
utförda transporter ökar för varje år. Behovet av flexibla, ekonomiska
och klimatsmarta transporter ökar ständigt vilket innebär att det ställs
nya kunskapskrav på transportlogistikern. Varumarknaden blir alltmer
global och det får också till följd att transportarbetet ökar. Effektiva
transporter är en förutsättning för tillväxten i vårt samhälle. Som en
följd av detta behövs det kunniga och kompetenta transportlogistiker.
Roller som du kan komma att ha efter utbildningen:
• Transportledare
• Logistiksamordnare
• Speditör
• Kundansvarig
• Transportplanerare

KONTAKT
Emma Wahlström
011-15 39 40
emma.wahlstrom@
norrkoping.se
www.logistikprogrammet.org
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Internationell transportlogistik
2 år, 400 YH-poäng, Norrköping
KOMMUNIKATIONSPROCESSER, 25 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge insikter i ett kundorienterat synsätt samt
förmåga att analysera och hantera olika kommunikationssituationer. Moment som ingår är bl a försäljnings- och
förhandlingsteknik, retorik och projektmetodik.
IT, 20 YH-POÄNG
Mycket goda IT-kunskaper är en förutsättning för att fungera
i den framtida yrkesrollen. Detta är en fördjupningskurs inom
IT-området, som fokuserar på de avancerade kunskaper som
idag kräv i arbetet som transportlogistiker.
TRANSPORTJURIDIK, 25 YH-POÄNG
Kursen ger goda kunskaper om regelverket för nationella
transporter och de lagar som yrkestrafiken omfattas av.
Kursen, som även innehåller praktiska moment, ger dessutom
kunskaper om transporters inverkan på människor och miljö.
AFFÄRSENGELSKA MOT TRANSPORTSEKTORN, 30 YH-POÄNG
I rollen som transportlogistiker behöver du kunna
kommunicera på engelska och hantera olika situationer som
uppstår. Kursen ger dig rätt kunskaper inom yrkesområdets
terminologi och det ges många tillfällen att förfina det engelska
fackspråket, både i tal och skrift.
FRAKTHANDLINGAR OCH GODSHANTERING, 15 YH-POÄNG
Kursen ger goda kunskaper om lastsäkringskrav på landsväg,
järnväg, flyg och sjö samt kunskaper om juridiska frågor kring
t ex frakthandlingar och ansvarsfrågor.
INDUSTRIELL EKONOMI, 20 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge djupare kunskap i och förståelse för
företagets ekonomi, främst ur ett transportlogistiskt
perspektiv, samt hur man med hjälp av ekonomistyrning, budgetering och kalkylering styr företagets resursutnyttjande.
TRANSPORTEKONOMI, 30 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar transportekonomin. Kursdeltagaren lär sig bl a upprätta
transportkostnadskalkyler samt får kunskap i prissättning av
transporttjänster.
INTERNATIONELL EKONOMI, HANDEL OCH TRANSPORTER,
10 YH-POÄNG
Kursen belyser och förklarar de förändringar som världsekonomin genomgått över tid och hur den fungerar idag.
Kursen skapar en medvetenhet om den internationella
ekonomins betydelse för Sverige och EU, gränsöverskridande
ekonomiska transaktioner, olika handelshinder.

INTERNATIONELLA TRANSPORTER, 25 YH-POÄNG
Kursdeltagaren får förståelse för hur internationella
transporter fungerar, vilka regelverk som styr transporternas
upplägg och genomförande. Innehåll: transporträtt,
internationella transportkonventioner, leveransvillkor,
incoterms, betalningsvillkor, ansvarsfrågor, försäkringar samt
transporthandlingars juridiska betydelse.
EXAMENSARBETE, 20 YH-POÄNG
Kursen är en fördjupning inom ämnesområdet transporter
och syftar till att ge djupgående kunskaper inom ett specifikt
område som kursdeltagaren själv har ett intresse för.
KVALITET OCH MILJÖ I TRANSPORTLOGISTIKEN,
15 YH-POÄNG
Kursen fokuserar på organisationsteori och praktisk
tillämpning av organisationsmodeller, samt ger kursdeltagaren
goda kunskaper inom områdena kvalitetsarbete, miljö, arbetsmiljö samt certifiering.
LÄRANDE I ARBETE, 120 YH-POÄNG
Utbildningens teoretiska kurser omsätts i praktiken. Under de
två LIA-perioderna arbetar du på ett företag med arbetsuppgifter som utvecklar dig i din kommande yrkesroll.
FARLIGT GODS, 10 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om regelverket för farligt gods och om
risker som är kopplade till transporter av farligt gods.
TRANSPORTLEDNING, 15 YH-POÄNG
Kursen syftar till att belysa ledningsfunktionen inom en transportorganisation med fokus på ledarskapsfrågor.
KVALITET OCH HÅLBARHET I FÖRSÖRJNINGSKEDJOR,
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.

