Yrkeshögskoleutbildningar inom logistik
Under våren 2018 ska studerande från Hermods olika yrkeshögskoleutbildningar ut på Lärande i
Arbete, LIA, (praktik). Hermods driver yrkeshögskoleutbildningarna Internationell
Transportlogistiker från Malmö och Internationell Handelslogistiker-Green Management från
Göteborg samt Internationell Handelslogistiker i samarbete med Karlshamn kommun från
Hässleholm, Karlshamn och Falköping.
Mer om våra logistikutbildningar kan ni läsa på vår hemsida:
http://www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/yrkeshogskola/hitta-yh-utbildning/
Är ni ett företag som vill vara med och forma logistikbranschens framtida medarbetare genom att
ha studerande på plats i era företag- då är detta en perfekt möjlighet för er att engagera er.

Lärande i arbete ute på företag
För att säkerställa att våra YH-utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet, drivs alla
Hermods YH-utbildningar i nära samarbete med företag. Hermods YH-utbildningar innehåller
praktik där studerande får omsätta sina kunskaper på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i Arbete
(LIA). LIA genomför studerande ute på företag inom den bransch de utbildas för. Studerande får
tillämpa de kunskaper som de tidigare lärt sig i de skolförlagda ämnena. Därmed får studerande en
direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som de får träning i ämnet.
LIA ger de studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket betyder att när de är
färdiga med sin utbildning kan de redan sitt yrke ganska bra. Dessutom får de kontakter i arbetslivet
som mycket väl kan leda till jobb direkt.

Innehåll och upplägg för utbildningarna

Våra utbildningar förser studerande med färdigheter inom logistik samt bereder dem på en
internationell karriär om så önskas. Inom utbildningarna får studerande kunskap kring
transportjuridik, transportledning, supply chain management samt internationell handel för att
nämna ett antal fokuspunkter. Inom utbildningen varvas teori med praktik för att skapa en större
förståelse och ge en helhetsbild av Internationell transportlogistik samt Internationell
handelslogistik. Till utbildningarna finns samarbetspartners och näringslivsrepresentanter från
branschen i våra ledningsgrupper för utbildningarna. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet
och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.
Efter avslutad utbildning möjliggörs en karriär inom olika branscher och företag som på något vis
arbetar med logistik. Studerande kan inneha yrkesroller såsom transportlogistiker, transportledare,
transportplanerare, inköpare, supply chain coordinator, logistiker eller speditör.
Är ni intresserade av att investera i framtida logistikmedarbetare genom LIA engagemang eller om
ni vill veta mer om våra utbildningar är ni välkomna att kontakta oss via 08-41025100

