EGET PÅ VÄG
Kursen för blivande åkare i godstrafik, gå den
hos oss. Vi är den största utbildaren i Sverige av
blivande åkare och vi är den enda utbildaren
som är accrediterad av IRU.
INNEHÅLL
Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav
Transportstyrelsen ställer. Kursen innehåller i huvudsak följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkylering
Beskattning
Företagsformer
Yrkestrafiklagstiftning
Arbetsgivarfrågor
Budgetering, bokföring och bokslut
Finansiering
Försäkringsfrågor
Internationella transporter
Tekniska normer, trafiksäkerhetsarbete och driftsförhållanden

Kursen genomförs i två alternativa lärarledda former och
distansutbildning online:
• Upplägg 1 - åtta dagar, må - to, i två omgångar.

Provavgift – 640 kronor/prov, betalas direkt till Trafikverket.
Logi, mat – Eventuell logi ordnar du själv. Under kursen finns
mat och kaffe tillgängligt på egen bekostnad.

ANMÄLAN
Anmäl dig i god tid före aktuellt kursdatum då det är bra om
du hinner gå igenom materialet före kursstart.
Anmälan är bindande. Vänligen anmäl eventuella förhinder.

KONTAKT

För ytterligare information, kontakta SÅ
Utbildning 010-51 00 400 eller utbildning@akeri.se

KURSTILLFÄLLEN
DATUM

ORT

KOD

• Upplägg 2 - åtta dagar, to - sön, i två omgångar.

4-7/9+ 11-14/9

Göteborg

9

18-21/9 + 25-28/9

Malmö

10

PROV HOS TRAFIKVERKET

2-5/10 + 9-12/10

Stockholm

11

Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket.
Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen,
0771-17 18 19.

16-19/10 + 23-26/10

Gävle

12

19-22/10 + 26-29/10*

Växjö

13

Efter kurs och godkänd skrivning hos Trafikverket kan du
beställa diplom från IRU-Academy för 508 kronor + moms.

6-9/11 + 13-16/11

Örebro

14

20-23/11 + 27+30/11

Umeå

15

KOSTNAD

* Genomförs enligt kursupplägg 2 tors-sön

• Upplägg 3 - distansutbildning online.

Kursavgift 13 500 kronor + moms. När betalningen finns hos
oss skickar material du kan läsa innan kursstarten.

** Personuppgifter registreras i Sveriges
Åkeriföretags medlemsregister och används vid
kontakter med Trafikverket.

Anmäl dig via vår hemsida www.akeri.se. Anmälan är bindande. Vid frågor kontakta SÅ utbildning 010-51 00 400.

