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Kontakta oss

#växlaspår

Jag valde att söka till
lokförarutbildningen som
ett vidare steg efter några år
som tågvärd. Jag tycker om
att ta stort ansvar och vill
på ett säkert sätt kunna
bemästra situationer som
uppstår längs spåret.
Dessutom är det otroligt
roligt att arbeta med
människor. Jag är mycket
stolt över min yrkeskategori
och det känns spännande
att nu kunna utbilda mig
vidare och bli lokförare.”

Lokförare
220 YH-POÄNG

Lokförare – mer än
att bara köra tåg
Trivs du i en kundnära roll, är
ansvarstagande och vill bidra till
samhällsutvecklingen?
Då är lokföraryrket något för dig.
Arbetsuppgifterna som lokförare varierar
och yrket kräver ett stort säkerhetstänk, god
samarbetsförmåga, hög simultankapacitet
och att kunna fatta snabba, självständiga och
kloka beslut. I dag är lokföraryrket också ett
serviceyrke vilket ställer höga krav på dina
personliga egenskaper. Jobbet som lokförare
är en spännande kombination av teknik och
människor.

Om utbildningen
Lokförarutbildningen är förlagd till två
studieperioder med en månads sommarlov
mitt i. Under utbildningen varvas teori med
praktiska moment (LIA) hos någon av våra
företagspartners i branschen. Under utbildningen kommer du också att få göra ett
examensarbete.

Behörighet
För att du ska bli antagen till utbildningen krävs
• en svensk gymnasieexamen eller motsvarande utländsk examen
• betyg i
– Svenska 1
– Matematik 1
– Engelska (eller annat modernt språk) 5

Om Trafikverksskolan
Trafikverksskolan ligger lättillgängligt i
centrala Ängelholm – ett stenkast från bussoch tågstation – mittemellan havet och
centrum.
I centrum finns affärer, banker, apotek,
hotell, restauranger och krogar. Vill du uppleva mer når du Danmark och kontinenten på
bara ett par timmar.

Inför utbildningsstart genomgår alla blivande lokförare fysiska och yrkespsykologiska
tester som bedömer lämplighet för yrket.
Läs mer om behörighet, urval och antagningsprocessen på trafikverksskolan.se/
YHlokforare
Denna YH-utbildning är CSN-berättigande
och ger 220 YH-poäng.

