Faglært lager- og
logistikoperatør
Hvad kan den faglærte lager- og logistikoperatør?
Som faglært lager- og logistikoperatør er du
specialiseret inden for logistik og lagerstyring.
Som faglært forstår du betydningen af en
optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring, og kan medvirke til at sikre en effektiv
styring af virksomhedens leverancer, forsyninger
og logistik.
Du kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver
i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et
moderne lager; herunder benytte forskelligt
hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og
forsendelse af varer.

Som faglært behersker du teknikker til forskellige registreringer inden for lagerstyringsprogrammer og kan anvende IT-lagerstyring.
Som faglært har du viden om miljø, sprog og
internationale forhold i transporterhvervet og
forstår at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt
korrekt, under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø. Desuden forstår du nødvendigheden af
at levere en god kvalitet og service i forhold til
virksomhedens kunder og produkter.
Som faglært lager- og logistikoperatør har du
kørekort til almindelig bil (kategori B) samt
certifikat til gaffeltruck.

Hvor lang er uddannelsen i alt?

Uddannelsen varer 3,5 år i alt og består af skoleuddannelse og praktisk
uddannelse i virksomheden. Uddannelsens trin 1 varer 1 år. Herefter begynder trin
2, som varer 1 år og 6 måneder. Efter trin 2 opnås svendebrev som lager- og
logistikoperatør. Efter trin 2 har du mulighed for at uddanne dig videre til trin 3
som lager- og terminaldisponent.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når du ikke er på skole, arbejder og uddanner du dig som lærling i virksomheden.
Fra den tid du uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløb 2 varer 20 uger. Hovedforløbet varer 30 uger fordelt på flere
skoleperioder.

Hvor foregår skoleuddannelsen?
På en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Du kan finde en
oversigt over alle transportskoler med erhvervsuddannelser på TURs hjemmeside
www.tur.dk eller www.transportuddannelser.dk.

Eksempler på fag lærlingen skal gennemgå

Trin 1:
Ergonomi, kørekort B, praktisk lager, enhedslaster, samfundsfag, oplagring og
forsendelse af farligt gods, lagerøkonomi, logistik og samarbejde, IT-lagerstyring.
Trin 2:
Logistik, internationale forhold, studietur til udlandet, innovation og forandringsprocesser + valgfrie specialefag.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge.
Det foregår elektronisk via TURs hjemmeside: www.tur.dk.

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Lærekontrakt mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløb, men
kan også indgås på et tidligere tidspunkt, hvis uddannelsen f.eks. påbegyndes med
praktik. Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden ca.
kr. 3.380 pr. skoleuge i gennemsnit i uddannelsen for unge og kr. 5.240 for
voksne (sats 2020).

Helbredskrav?

I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der en række
helbredskrav. Kontakt skolen for nærmere oplysninger eller læs mere om
kravene i TURs folder om lægeattest til kategori 2, som du kan finde på
TURs hjemmeside.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til nærmeste erhvervsskole med transportuddannelser eller til TUR.
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