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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning ska ha den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Budbilsförare kör personbil, skåpbil eller lätt lastbil. Som budbild-
förare flyttar föraren allt från kuvert till stora paket. Budbil anlitas 
oftast när ett företag vill ha en transport utförd snabbt och med kort 
varsel. Föraren hämtar, lämnar och hanterar de fraktsedlar och övriga 
papper som ska följa med varan. Transporterna sker från dörr till 
dörr. Vanliga kunder är till exempel byggnadsfirmor, tidningsföretag, 
reklambyråer och godstransportföretag.

Körningar är oftast i tätort eller dess närhet, till exempel till flygplat-
ser. Det är bra om man har god lokalkännedom så man kan välja de 
transportvägar som är minst trafikerade och som går fortast.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Du läser svenska på 50 procent och yrkesämnen på 50 procent. 
Utbildningen består av lärarledd undervisning, självstudier, handled-
ning samt språkstöd. I utbildningen ingår sex veckors arbetsplatsför-
lagt lärande samt studiebesök.

Utbildningen börjar med en introduktion till utbildningen, en pre-
sentation av yrket och att dina tidigare kunskaper och erfarenheter 
kartläggs. 

ARBETSGIVARE 
Vi samarbetar med flera budfirmor som till exempel Best Transport. 

FÖRKUNSKAPER
• SFI B
• Körkort B

KURSINNEHÅLL
Orienteringskurs, 50 poäng

Service och bemötande 1, 5 veckor, 100 poäng
• Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
• Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika 

servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens 
eller gästens integritet.

• Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa pro-
dukter och tjänster till individuella önskemål.

• Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hante-
ring av klagomål och reklamationer.

• Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som 
branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.

• Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
• Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Ergonomi, 5 veckor, 100 poäng
• Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
• Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. 

Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
• Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar 

arbetet.
• Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situatio-

ner, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser 
vid rätt respektive felaktig teknik.

• Ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning, deras funk-
tion och underhåll.

• Kommunikation, samarbete och samverkan i mötet med 
människor. 

• Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde

Lokalkännedom, 10 veckor, 200 poäng
Kursen är en orienteringskurs och du får ett intyg för delaktighet i 
undervisningen. Kursen innehåller bland annat kartläsning, säkerhet 
och beteende.

SFI med yrkesinriktning, 15 veckor, ca 300 poäng
Vilken kurs i svenska du ska studera beror på din språknivå. Du 
kommer därför att göra ett språktest innan utbildningen så att du 
hamnar på rätt nivå. 

HUR LÅNG ÄR UTBILDNINGEN? 
Utbildningen är 38 veckor.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Måndag 19 mars 2018.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Liljeholmen, Trekantsvägen 1, plan 3

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbilningen är en anställning som budbilsförare.

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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