
Som transportledare ansvarar du 
för att samordna transporter så 
att de sker så effektivt, lönsamt 
och hållbart sätt som möjligt. 

Vår kurs ger dig viktiga kunska-
per i logistik, transportekonomi, 
försäljning, juridik samt ledarskap. 
Kursen är uppdelad i tre olika 
block där varje block är två hel-
dagar. Du kan delta på enstaka 
block men vi rekommenderar att 
du går samtliga block då du få 
med dig verktygen som förenklar 
vardagen som transportledare. 
Säkra din plats redan idag!

TRANSPORTLEDAR-
UTB I LDNING

INNEHÅLL
• Utveckla förmågan att bedriva aktiv 

merförsäljning och stärka relationer 
med kunder.

• Hitta enklare logistikförbättringar i 
den egna verksamheten samt att veta 
hur han/hon ska göra för att genom-
föra dem.

• Upprätta en kostnadsberäkning för 
en transportuppgift med hjälp av 
pedagogiska verktyg.

• Lära dig att använda index.
• Grundläggande affärsjuridisk kun-

skap vad gäller offerter, orderbekräf-
telser och avtal.

• Kunna identifiera och självständigt  
hantera enklare juridiska problem.

• Kunna styra och påverkar andra 
människor.

• Lära dig att anpassa din kommunika-
tion i olika situationer. 

PRISER
Digital kurs via verktyget Zoom:  
medlemspris 14 150 kr exkl moms  
(för ej medlem tillkommer 3000 kr) 
Kostnad för enstaka block: 
Juridik/Försäljning     4050 kr
Ledarskap                    6050 kr 
Transportekonomi/Logistik   4050 kr

Fysisk kurs: medlemspris 16 550 kr  
exkl moms inkl fika och lunch  
(för ej medlem tillkommer 3000 kr) 

Vid anmälan av 2 personer eller fler från 
samma företag får ni 1000 kr/person i 
rabatt.
Moms tillkommer på samtliga priser.

KONTAKT 
För ytterligare information kontakta 
Sveriges Åkeriföretag Utbildning
010-510 54 20 eller utbildning@akeri.se

JURIDIK - FÖRSÄLJNING - LOGISTIK - TRANSPORTEKONOMI - LEDARSKAP

Sveriges Åkeriföretag erbjuder ett 
brett utbildningsprogram speciellt framtaget  
för företagsledare och medarbetare i åkeri-
näringen. Vid varje tillfälle ges dessutom 
möjligheter till nätverkande med personer 
knutna till branschen.

Kursdatum: 
Digital kurs ”lärarledd online” via verktyget Zoom 

16 sept  Juridik
17 sept  Försäljning 
23-24 sept Ledarskap (2 dagar) 
7 okt   Logistik 
8 okt  Transportekonomi

ANMÄLAN
Anmäl dig via www.akeri.se i god tid 
innan aktuellt kursdatum då antal platser 
är begränsade. Anmälan är bindande. 


