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POÄNG

LOGISTIKDESIGNER
Vill du vara med och skapa framtidens lager-, distributions- och
logistiklösningar samtidigt som du ökar lönsamheten och stärker
effektiviteten i företag?
Som logistikdesigner har du kunskapen, förmågan och
kompetensen att stärka ditt företags konkurrenskraft med
moderna, kostnadseffektiva logistiklösningar som ger ökad
effektivitet och nöjdare kunder.

BORAS.SE/YH
Ansök här

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden
Du behövs. Efter utbildningen finns det många yrken att välja mellan, både i Sverige och
utomlands. Några exempel på yrkesroller är logistikdesigner, logistikutvecklare, supply chain
planner eller logistikkoordinator.
Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa
bättre affärer. Du lär dig också hur man, med dataanalys, tar fram smarta logistiklösningar som
bidrar till långsiktigt hållbara affärer.
Passar detta in på dig och att du kanske också vill göra detta i ett globalt perspektiv så är nog
Logistikdesigner utbildningen för dig!

Studieort

Kurser som ingår i utbildningen

Utbildningen ges av Borås yrkeshögskola i Borås, men kan
också läsas via telebild i Uddevalla.

Ett poäng på yrkeshögskolan motsvarar en dags studier.

Behörighet till yrkeshögskolan

Kurser som ingår i utbildningen

Kurspoäng

Grunder logistik och ekonomi

25

Internationell handel och juridik

40

Lager och lagerstyrning

75

Lönsamma flöden och hållbarhet

35

Projektledning, kommunikation och förhandling 1

15

Projektledning, kommunikation och förhandling 2

15

Supply Chain Management och IT

30

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på
utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Transportlogistik

40

Examensarbete

30

Urvalet görs med utgångspunkt från betygsmedelvärdet efter
gymnasieexamen.   

Lärande i arbete (LIA) 1

45

Lärande i arbete (LIA) 2

50

Mer information finns på vår hemsida, www.boras.se/yh

Summa yrkeshögskolepoäng

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande
behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.
Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på
www.yrkeshogskolan.se.

Krav på särskilda förkunskaper
Utbildningen har inga särskilda kunskaper. Allmän behörighet
räcker.

Urvalsgrunder

400

Vill du veta mer?
På hemsidan finns mer information om utbildningen,
vår skola och hur du ansöker. Har du fler frågor är du
alltid välkommen att kontakta utbildningsledaren.

Kontakta utbildningsledaren
Klas Ekdahl
E-post: klas.ekdahl@boras.se
Telefon: 070-654 73 60
Hemsida: boras.se/logistikdesigner

