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Lageroperatør
Med speciale i logistik



du kan læse mere om uddannelsen som lageroperatør på transportuddannelser.dk
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Terminal- og lagerarbejde passer til dig, der er serviceminded, har ordenssans, kan lide 
effektivitet, og som er god til at samarbejde. Som lager- og logistikoperatør håndterer du 
varer, der ankommer til lagre eller terminaler. Det er dit arbejde at kontrollere, at alt 
stemmer, om varerne er uskadte, og at det er den rette mængde, der er modtaget.
Som lager- og logistikoperatør er det din opgave at organisere processen, så varerne 
effektivt kan ekspederes videre eller placeres på rette plads.

Under uddannelsen
Under uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige 
lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager; f.eks. at bruge forskelligt udstyr til at 
plukke, emballere og afsende varer. Du lærer om, hvordan du registrerer varer med ved 
hjælp af it-systemer, og hvordan du anvender trådløs datafangst og stregkodeudstyr.

Veksling mellem skole og praktik i en virksomhed
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Indholdet i praktikdelen som 
lageroperatør kan variere meget, alt efter hvor du arbejder, hvilke type varer du håndterer, 
og hvad kundernes krav er. Du bliver specialiseret i logistik og lagerstyring og lærer 
betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring. Du får kørekort 
til almindelig bil (kategori B) samt certifikat til gaffeltruck.

du kan blive

lageroperatør
Kan du lide tanken om at arbejde i teams og have det 
skarpe overblik over varelageret? 
Så kan det være, at uddannelsen som lager- og 
logistikoperatør er noget for dig...

Du kan også blive lageroperatør med speciale i transport, 
hvor du får kørekort til lastbil. 
Her lærer du at udføre både lager- og transportfunktioner. 
Du får stadig kørekort til personbil og certifikat til 
gaffeltruck. 



kranfører
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Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen varer 3,5 år i alt, inklusiv grundforløb 1 og 2.. Efter trin 1 (1 år) 
opnås kompetence som lagermedhjælper. Dernæst kan du fortsætte 1,5 år 
og blive faglært og få svendebrev. Hvis du har mod på mere uddannelse 
efter svendebrevet, findes muligheden for at blive uddannet som lager- og 
terminaldisponent, som varer yderligere 1 år.

Hvornår er du i lære i en virksomhed?
Når du ikke er på skole, arbejder og uddannes du i virksomheden. Fra den tid, du 
uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløb 1 varer 6 måneder og grundforløb 2 varer også 6 måneder. 
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  www.transportuddannelser.dk. 
Desuden kan du på folderens bagside se, hvor du kan uddanne dig som lageroperatør. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Lærekontrakt mellem dig og virksomhed kan indgås efter grundforløbet, men også 
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 fra 2019 fra 2.831,38 kr. Du får også løn 
under skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer 
virksomheden et beløb fra 2.800 kr. pr. skoleuge (sats 2019) i gennemsnit i 
uddannelsen.

Er der nogle helbredskrav?
I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der særlige krav til 
helbred. Læs mere om helbredskrav på www.transportuddannelser.dk
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