Bliv lageroperatør
– Bliv en vigtig del af logistikkæden

Drømmer du om at holde styr på logistikken?
Og ønsker du at arbejde med at modtage, registrere og udlevere varer på et større eller mindre lager?

sten alle virksomheder har en form for lager: Store og små
virksomheder, nationale og internationale, virksomheder
med kundebetjening og interne lagre.

Du kan fx få arbejde i:
Når du vælger uddannelsen til lageroperatør
kommer du til at arbejde med:

• Godsterminaler

• At modtage, pakke, registrere og forsende varer

• Produktionsvirksomheder

• At håndtere farligt gods på sikker vis

• Webshops.

• Engroslagre fx køle/frys

• De sidste nye tekniske hjælpemidler inden for branchen
• Foretage status af varer på lager
• At anvende innovative transportteknologier til fx pakning af varer i lastbiler
• Lagerindretning, herunder placering af varer

Under uddannelsen får du kørekort
og certifikat til:
• Varebil, kvalifikationsbevis
• Gaffeltruck.

• Arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed.

Hvor kan jeg arbejde?

Videreuddannelse
med gode karrieremuligheder

Som lageroperatørlærling bliver du hurtigt en vigtig brik

• Overbygningen som lager- og terminaldisponent

på din lærerplads med ansvarsområder og vigtige arbejds-

• Logistikøkonom

opgaver.

• Akademiuddannelsen i international transport og
logistik.

Der er gode jobmuligheder inden for lagerbranchen – og
mange forskellige arbejdspladser at vælge imellem, da næ-

Vejen til drømmen
Uddannelsens opbygning:

Tilmelding: www.optagelse.dk

Uddannelsen består af både praktik og skole. Uddannelsen er

Vi har optag på GF2 i januar, april, august og oktober.

delt op grundforløb (1+2) samt hovedforløb delt op i 2 trin.
Trin 1 uddanner dig som lagermedarbejder, og du kan vælge at

Har du brug for hjælp? Kontakt os:

afslutte din uddannelse herefter.
Herefter har du mulighed for at vælge et speciale – trin 2:

Gitte Jørgensen

Lager- og logistikoperatør

Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2212

• Dine arbejdsopgaver er på lageret inden for logistik og lager-

gj@amunordjylland.dk

styring
• Forsynings-, distributions- og indkøbsstyring
• Varemodtagelse og forsendelse.

Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær

Lager- og transportoperatør

Tlf.: 9633 2302

• Ud over lageropgaver, så kan du transportere varer med lastbil

E-mail: abje@amunordjylland.dk

nationalt og internationalt
• Du får lastbilkørekort (kategori C)
• Du kan fx arbejde hos en tømrerhandel, hvor du både styrer
lager og kører ud med varerne.

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og
Vi forbeholder os ret til ændringer. 1121

længden af dit uddannelsesforløb, fx:
• Om du er over eller under 25 år
• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring
• Om du har en anden uddannelse
• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter
• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed
• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.
Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,
så det passer dig og dine erfaringer.

Uddannelsesforløb
Grundforløb, 1 år

GF1

GF2

Hovedforløb: Trin 1: 1 år

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Hovedforløb: Trin 2: 1 år og 6 mdr.

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole
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