
YRKESSJÅFØR LOGISTIKKOPERATØR

En fagutdanning innen transport- og logistikkbransjen gir deg mange muligheter og gode 
jobbutsikter. Som lærling møter du de samme utfordringene som en ferdig utdannet 
fagarbeider, og i lærebedriften vil du få et godt innblikk i alt som kreves av kompetanse 
for å kunne utføre de forskjellige arbeidsoppgavene.

Det vanligste utdanningsløpet er to år på videregående skole etterfulgt av to år i bedrift. 
Ved slutten av læretiden går man opp til fagprøve. Dette er en praktisk prøve som gir fagbrev 
ved bestått prøve.

Er du en ansvarsfull og serviceinnstilt person? 
Liker du å behandle både passasjerer og gods? 
Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver?

ALLE VEIER ÅPNE!



En utdannelse i Yrkessjåførfaget 
gir deg mange muligheter. Yrket 
gir mulighet for god lønn, en 
spennende og variert arbeidsdag 
og frihet til å råde over egen tid. 
Veien til egen virksomhet er  
kortere enn i de fleste andre jobber.
Viktige arbeidsoppgaver i faget er:
• Sikker og miljøvennlig transport av varer og personer
• Service og kundebehandling
• Lasting og lossing
• Sikring av last
• Dokumentere transportoppdrag
• Vedlikehold av kjøretøy og bruk av teknisk utstyr

Det er krav til førerkort klasse B og godkjent helseattest 
ved oppstart av læretid.

Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C/CE  
eller D (lastebil/ lastebil med tilhenger, buss). Alle som 
tar utdanningen får obligatorisk grunnopplæring for 
yrkessjåfører.

Kunnskaper og ferdigheter yrkessjåføren må ha:
Yrkessjåføren må ha god trafikkforståelse, gode kjøre- 
ferdigheter og kunnskaper om miljømessige konsekvenser 
av handlinger i trafikken.Yrkessjåføren må kunne arbeide 
planmessig og ta selvstendige avgjørelser. Du må være 
nøyaktig og vise ansvar for varer og passasjerer som  
transporteres.

Yrkessjåføren må kunne samarbeide med både kolleger  
og kunder og ha en utpreget serviceinnstilling. Gode  
kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk 
krevende kjøretøy er viktig.

Arbeidsplasser
Det finnes et stort mangfold av arbeidsoppgaver. Du kan 
jobbe innen nærtransport og langtransport. Noen jobber 
bare dagtid, mens andre har skiftarbeid. Kort sagt, 
mulighetene er mange og varierte.

www.transportoglogistikk.no

YRKESSJÅFØR 



Logistikk har på få år endret seg 
fra tunge løft til bruk av moderne 
teknologi som gjør jobben 
lettere og mer effektiv. Det er gode 
muligheter for kloke hoder og 
raske hender. En interessant 
karriere som bokstavelig starter på 
gulvet og fører deg dit du vil og 
evner.

www.transportoglogistikk.no www.transportoglogistikk.no

Logistikkfaget:
Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- 
og produksjonsbedrifter.

Viktige arbeidsoppgaver i faget er:
• Mottak, interntransport, sortering og utlevering  
 av varer og gods
• Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
• Bruk av elektronisk verktøy for registrering av  
 varer og gods
• Kundebehandling
• Planlegging av vareflyt og lagring
• Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
• Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Kunnskaper og ferdigheter logistikkoperatøren må ha:
Logistikkoperatøren må være fortrolig med bruk av tekniske 
hjelpemidler. Et sentralt kompetansebevis er truckførerbevis.
Ditt ansvar er blant annet at varer som mottas, lagres,  
sorteres og sendes ikke skades og at de kommer fram til 
kunden til avtalt tid. Du får også kunnskap om vareflyten  
gjennom bedriften.

Det krever at du kan arbeide effektivt og nøyaktig, enten 
selvstendig eller i samarbeid med andre. Du må kunne 
motta og gi korrekt informasjon og yte service overfor både 
kunder og kolleger, gjerne på flere språk.

Vg1 Service og samferdsel eller
Vg1 Teknikk og industriell produksjon

• Fellesfag
• Felles programfag
• Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring

LOGISTIKKOPERATØRUTDANNINGSVEI

Vg2 Transport og logistikk

• Fellesfag
• Felles programfag transport og logistikk
• Førerkort klasse B
• Truckføreropplæring
• ADR
• Yrkesfaglig fordypning i logistikk  
 og yrkessjåførfaget
• Muligheter for utplassering i logistikk  
 og yrkessjåførfaget

Vg3 Læretid i bedrift 

• Opplæring og praksis i bedriften
• Krav til førerkort klasse B
• Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
• Lastesikring, trafikksikring, service og  
 kundebehandling
• Læretiden avsluttes med en praktisk fagprøve
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SAMARBEIDSFORUM FOR 
OPPLÆRINGSVIRKSOMHETER 
INNEN TRANSPORT- OG 
LOGISTIKKFAG I NORGE
SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, 
lærebedrifter og andre organisasjoner 
innen transport og logistikkfag. 
Vi jobber i hovedsak med rekruttering 
og opplæring av lærlinger. 
Enkelte kontorer  tilbyr etterutdanning 
for yrkessjåfører, fagbrevkurs, 
ADR opplæring, truckførerkurs mm.  

Ta kontakt med ditt lokale 
opplæringskontor:

www.transportoglogistikk.no

Oppland (Otta) 
Opplæringskontoret for flere fag på Otta 
Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal, 
Skansen 7, 2670 Otta
Telefon: 913 82 950 
E-post: post@opplaeringotta.no

Hedmark
Opplæringskontor for transport og logistikkfag 
i Hedemark OTL
Stolvstadvegen1, 2360 Rudshøgda
Telefon: 489 92 683
E-post: tom@otl-hedmark.no

Vestoppland 
Opplæringskontoret for Bil- og
Transportfag i Vestoppland (OKBT) 
Postboks 133, 2851 Lena
Telefon: 905 32 785  
E-post: jim@billerling.no

Oslo, Akershus, Østfold  
Opplæringskontoret for 
service og samferdsel SA
Gneisveien 12, 2020 Skedsmokorset, 
Telefon: 22 25 75 03
E-post: oss@oltf.no

Vestfold, Telemark, Buskerud 
Opplæringskontoret Logistikk og Transport 
i Vestfold Telemark Buskerud SA
Tordenskjoldsgate 5, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 09 94 60 
E-post: post@transportfag.no

Agder
Opplæringskontoret Transport og Logistikk Agder
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Telefon: 959 32 116 
E-post: liv.karin@otl-agder.no
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Rogaland
Opplæringskontoret for transportfagene i Vest
Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Telefon: 51 95 03 98 
Mobil: 909 96 635 
E-post: siv@transportopplaering.no

Hordaland 
Opplæringskontoret for 
Service og Samferdsel i Hordaland
Kanalveien 88, 5068 Bergen
Telefon: 906 15 600  
E-post: monika@transportvest.no

Sogn og Fjordane
OK Transport og terminalfag 
i Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 6800 Førde 
Telefon: 917 77 496 
E-post: rune@transportfag-sfj.no

Møre og Romsdal
Transportbransjens opplæringskontor 
for Møre og Romsdal SA
Gammelseterlia 12, 6422 Molde
Telefon 905 39 387 - 467 70 405 
E-post: post@transportbransjen.no

Trøndelag 
Opplæringskontoret for bil- og transportfag 
i Trøndelag
Bomvegen 3, 7725 Steinkjer
Telefon: 950 22 200 
E-post:  okbt@okbt.no

Nordland
Indre Salten Opplæringskontor
Postboks 420, 8201 Fauske
Telefon: 75 64 38 20
E-post:  isok@isok.no 

Nordland
Opplæringskontoret for Nordre Nordland
Rådhusgata 20, 8400 Sortland
Telefon: 90 92 24 33
E-post:  tor@oknn.no

Troms & Finnmark TOBO (Nordland)
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor
Bernhard Lunds Vei 4, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 84 61 11 
E-post:  kontor@tobok.no

Tromsø 
Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag
Strandvegen 106, 9006 Tromsø
Telefon: 480 39 833 
E-post:  post@bilfagtroms.no

Forsvaret 
forsvaret.no
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