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LAGER- & TERMINALUDDANNELSEN ER
TRINDELT. EFTER 1½ ÅR ER DU
LAGERMEDHJÆLPER, EFTER 3 ÅR ER DU
LAGEROPERATØR MED SPECIALE. EFTER 4 ÅR
ER DU LAGER- OG TERMINALDISPONENT.

LAGER- & TERMINALUDDANNELSEN

UDDANNELSEN

TRANSPORT, OPBEVARING OG FORDELING AF VARER

Lagermedhjælper varer 1½ år (Trin 1), lageroperatør med speciale varer 3 år
(Trin 1+2), lager- og terminaldisponent varer 4 år (Trin 1+2+3). Trin 3 kan også
erhverves uden trin 1 + 2, hvis du enten er faglært, eller kan blive meritafklaret
på baggrund af relevant erhvervserfaring. Uddannelsen veksler mellem teori
på skolen og praktik i din praktikvirksomhed.

På lageruddannelsen lærer du at modtage en ordre, finde varen frem og
måske pakke den om til videre transport. I arbejdet bruger du edb til at holde
styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.
Du kan vælge at afslutte uddannelsen som
•
Lagermedhjælper (Trin 1) - modtagning, registrering og udlevering af
varer ved brug af edb-systemer
•
Lageroperatør med speciale i lager og transport (Trin 2) – løser
opgaver, som er forbundet med chaufførjobbet og opnår kørekort til
lastbil, kat. C
•
Lageroperatør med speciale i lager og logistik (Trin 2) – arbejdet er
typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler
•
Lager- og terminaldisponent (Trin 3) - med ansvar for den daglige
drift af lageret, arbejder du bl.a. med kvalitetsstyring, proces og
udvikling af rutiner og arbejdsgange
Alle med en lageruddannelse lærer at køre gaffeltruck og varevogn under
3.500 kg, ligesom du lærer om de internationale regler for transport af gods.
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VARIGHED

UDDANNELSESAFTALE
Du skal indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på
hovedforløbet.
LØN
Du har ret til løn i hele perioden – også under skoleophold. Lærlingelønnen er
fastsat ved overenskomst, og dit lærested får refunderet størstedelen af din
løn under skoleopholdene fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Har du ikke fået en praktikplads, når du starter på dit grundforløb, kan du søge
om SU i denne periode, hvis du er over 18 år.
EFTER UDDANNELSEN
Hvis du har afsluttet med Trin 1, kan du senere tage
de øvrige trin. Du kan også videreuddanne dig til
Logistikøkonom.

WWW.EUCL.DK

