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Maskinell Godshantering
Fraktdokument och godshandlingar.
Körning och manövrering av lättare truckar och maskiner, till exempel hjullastare.
Uppställningsstabilitet och belastning vid lyftmoment för lastning och lossning av gods.
Hantering av olika typer av lastbärare, till exempel EUR-pallen, burar och IBC-behållare.
Aktivt arbete med säkerhetsrutiner.
Godstrafik
Planering, färdigställande samt val av lastbil och utrustning inför transportuppdrag. Funktionskontroll av utrustningen och säkerhetskontroll av fordonet.
Planering, förberedelse och utförande av lastning av gods. Lastviktsberäkning, viktfördelning på lastbilen samt lastsäkring med val av lastsäkringsmetod.
Planering av färdvägar med tung lastbil med hänsyn till olika begränsningar i trafikmiljön samt transportavstånd.
Genomförande av godstransportuppdrag som uppfyller kraven på yrkeskunnande, till exempel redovisning av kör- och vilotider, dokumentation, hög säkerhetsnivå, kvalitet och
kundbemötande.
Manövrering av tung lastbil och hantering av utrustning vid lossning och leveranser av gods. Handhavande av frakthandlingar och dokumentationer.
Fordonskombinationer godstransporter
Körning med fordonskombinationer för godstransporter i olika och varierande trafikmiljöer på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
Sammankoppling och frånkoppling av släp samt åtgärder vid parkering.
Säkerhetskontroll samt tillsyn och underhåll av fordonskombinationer.
Godstransport - specialisering
Planering och genomförande av transportuppdrag med hänsyn till mängden gods som ska transporteras samt till vikt, volym och fördelningen på fordonets axlar.
Rutiner vid lastning och leveranser av gods, med system och metoder för vägning och mätning för att beräkna godsvolym och vikt.
I = Istruerat
S= Självständigt
MH = Med handledning
Sammanfattning:

Arbetsuppgifter
Yrkestrafik 1a
Olika typer av transportuppdrag samt de krav på säkerhet, kvalitet och noggrannhet som de olika uppdragen kräver.
Olika fordons säkerhetsanordningar samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktioner.
Lastning av fordon, lastsäkringsmetoder och lastviktsberäkning med hänsyn till begränsningar för bruttovikter, axeltryck och vägnätets bärighet.
Faktorer som kan orsaka olyckor samt hur man kan förebygga olyckor och agera när en olycka har hänt.
Säkerhetskontroll, funktionstillsyn och underhåll av transportfordon.
Yrkestrafik 1b
Kundrelationer och kvalitetsbegreppets innebörd i samband med transportuppdrag
Ergonomi, riskfyllda rörelser, arbetsställningar och förebyggande av fysiska skador.
Färdvägsplanering med hjälp av olika informationssystem.
Maskinell Godshantering
Fraktdokument och godshandlingar.
Körning och manövrering av lättare truckar och maskiner, till exempel hjullastare.
Uppställningsstabilitet och belastning vid lyftmoment för lastning och lossning av gods.
Hantering av olika typer av lastbärare, till exempel EUR-pallen, burar och IBC-behållare.
Aktivt arbete med säkerhetsrutiner.
I = Istruerat
S= Självständigt
MH = Med handledning
Sammanfattning:

