VILL DU KOMPETENSUTVECKLA DIN PERSONAL? VI ERBJUDER UTBILDNINGSPLATSER I BEFINTLIGA UTBILDNINGAR.
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UTBILDNINGSSTART 13 AUGUSTI 2018
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VAD ÄR EN UPPDRAGSUTBILDNING?
Som arbetsgivare kan du köpa en hel utbildning eller valda delar.
• Företag och ideella föreningar kan köpa en uppdragsutbildning för att vidareutbilda
den egna personalen.
• Offentlig verksamhet kan köpa av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller
för att rehabilitera enskilda personer.
• Samtliga kan köpa för att formalisera personalens kompetens.
Om den studerande redan har vissa kunskaper som är inkluderade kan
utbildningen kortas ner. En studerande som saknar ett formellt betyg eller
examen för att intyga detta, kan valideras på förhand. På så sätt kan de ta
examen snabbare.
Uppdragsutbildning ger den studerande en examen på samma sätt som om
utbildningen studerats privat. Då det inte krävs någon formell behörighet i en
uppdragsutbildning är det upp till dig som arbetsgivare, att bedöma om den anställde
kan tillgodogöra sig utbildningen.
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BESKRIVNING
Som trafiklärare utbildar du andra till att bli kompententa, säkra förare i trafiken. Du kommer att möta
människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket innebär att du som lärare behöver vara en god
pedagog, ha förståelse för elevernas olika förutsättningar och vara tålmodig.
Under utbildnignen varvar du teori med praktik och en tredjedel av utbildningen sker i verklig miljö på en
arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Under LIA-perioden får du möjlighet att omvandla dina teoretiska
kunskaper till praktiska förmågor, samt utveckla ett ovärderligt nätverk. De flesta av Västerås Yrkeshögskolas
studerande går direkt ut i arbete efter avslutad utbildning, då den är framtagen och skräddarsydd utifrån
branschens behov tillsammans med engagerade arbetsgivare. Som studerande utbildas och tränas du kring
relevanta verktyg och metoder men också personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens
får affärsmässiga förmågor som hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
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ARBETSMILJÖ OCH ANSVAR 					
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FORDONSÄKERHET OCH MILJÖ 				
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FÖRFATTNINGSKUNSKAP
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TRAFIKPSYKOLOGI 							
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TRAFIKSÄKERHETSARBETE 						
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YRKESPEDAGOGIK 1 						
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YRKESPEDAGOGIK 2 					
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LÄRANDE I ARBETE (LIA) 1 					
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LÄRANDE I ARBETE (LIA) 2 					

•

EXAMENSARBETE						

					

					

KONTAKTA
ANSVARIG
UTBILDNINGSLEDARE:
Jonas Alanko
jonas.alanko@vasteras.se
021-39 98 06

Antal platser: 10 st
Pris för hela utbildningen: 150 000 kr exkl moms

LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ VÅR HEMSIDA:
www.vasterasyrkeshogskola.se

