TRANSPORTLEDARUTBILDNING
JURIDIK - FÖRSÄLNING - LOGISTIK - TRANSPORTEKONOMI - LEDARSKAP

Transportledarrollen är en central och viktig
funktion som utgör hjärtat i den dagliga verksamheten.
Omvärldens utveckling går i en snabb takt framåt och
Transportledarens vardag likaså.
Vår utbildning omfattar 3 olika block om vardera 2
dagar. Du kan delta på enstaka block, men vi rekommenderar att du går samtliga block för att få med dig
verktygen som förenklar vardagen som Transportledare.

KURSINNEHÅLL

Affärsmöjligheterna har sällan betänketid vilket gör att bemötandet mot kunder kräver bra relationer, att
ha en bra en hög servicenivå, förståelse för offert och avtalsprocess, att kunna se möjligheter likväl som
ett väl fungerande teamwork med kollegorna. Åkeriets lönsamhet, kräver en bra logistisk planering, och
inte minst en god transportekonomisk förståelse för att säkerställa att du räknar rätt, och tar rätt uppdrag.
I vår utbildning för Transportledare, har vi valt ut essensen av ämnen som rollen omfattar i vardagen i
syfte att stärka och fortsatt attrahera till utveckling inom Logistik, Transportekonomi/
Lönsamhet, Försäljning /Kundrelationer, Affärsjuridik och Ledarskap.
MÅL
Målet är att deltagarna efter avslutade utbildning ska:
• Ha utvecklat förmågan att bedriva aktiv merförsäljning och stärka relationer med kunder.
• Enklare kunna hitta logistikförbättringar i den egna verksamheten samt att
veta hur han/hon ska göra för att genomföra dem.
• Kunna upprätta en kostnadsberäkning för en transportuppgift med hjälp av pedagogiska verktyg.
• Ha kompetens att använda sig av index.
• Ha grundläggande affärsjuridisk kunskap vad gäller offerter, orderbekräftelser och avtal.
• Kunna identifiera och självständigt kunna hantera enklare juridiska problem.
• Kunna styra och påverkar andra människor.
• Kunna anpassa din kommunikation i olika situationer.
KONTAKT OCH INFORMATION
Har du frågor kring utbildningen, kan du kontakta
SÅ Utbildning 010-51 00 400 eller via e-post utbildning@akeri.se
PLATS 		
BLOCK B		
BLOCK C		
BLOCK A

Best Western hotell, Bromma Stockholm
Ledarskap			
23-24 jan 2 dgr 6 550 kr exkl moms
Transportekonomi/Logistik
20-21 febr 2 dgr 4 950 kr exkl moms
Juridik/Försäljning 		
13-14 mars 2 dgr 4 950 kr exkl moms

TOTAL KURSKOSTNAD
ICKE MEDLEM 		
ANMÄLAN 		
			
			
			

Medlem: 16 450 kr exkl moms. I priset ingår lunch och fika.
Tillkommer 3000 kr exkl moms
Via vår hemsida www.akeri.se eller kontakta SÅ Utbildning
010-510 54 20. Anmälan ska göras senast 8/1. Anmälan är bindande. Kursplats
kan överlåtas till annan deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen
vid för få anmälda.

