”Bästa vägen till jobb”

VÄLKOMMEN TILL
G.O. KOMPETENS TRANSPORTGYMNASIUM
– HÄR BÖRJAR DIN FRAMTID
G.O. Kompetens transportgymnasium strävar efter att våra elever ska vara
anställningsbara och efterfrågade på arbetsmarknaden direkt efter avslutad
yrkesexamen.
Det finns lika många skäl som elever att söka
till G.O. Kompetens transportgymnasium. Här
är platsen där dina närmsta tre år inte enbart
kommer att låta dig vara en del av en fantastisk gemenskap – här får du alla möjligheter
i världen att ha ett anställningskontrakt som
väntar på dig redan innan du kastat studentmössan i skyn.
Tillsammans med kompetent och erfaren
personal som har den kunskap och kännedom

som krävs utifrån rådande arbetsmarknad ges
du alla förutsättningar att utvecklas och bli
en fullfjädrad yrkeschaufför. Vi strävar efter
att vara Sveriges bästa och mest personliga
yrkesgymnasium och dessa tre år är verkligen
den bästa vägen till jobb! Enligt TYA:s (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd)
arbetskraftsbarometer behöver transportbranschen de kommande åren nyanställa cirka
7 000 nya yrkeschaufförer per år.

UTBILDNINGEN
SOM GER DIG ALLT
Alla våra yrkeslärare har lång erfarenhet
av transportbranschen. Den praktiska
delen av utbildningen bygger på verklighetstrogna övningar.
Vi har egna förordnade förarprövare och alla
teoretiska samt praktiska prov som berör körkort
och YKB (yrkeskompetensbevis) utfärdas av vår
egen personal.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs
i samarbete med åkerier och lagerterminaler.
Praktiken ger dig en unik möjlighet att skapa
egna kontakter och erfarenheter inom branschen,
vilket i de flesta fall leder till anställning direkt
efter examen.
Skolan anpassar utbildning efter dina individuella
behov och vår strävan är att skapa en trygg, trivsam och kreativ miljö för dig och dina lärare.
G.O. KOMPETENS TRANSPORTGYMNASIUM
ERBJUDER:
• B-körkort
• C/CE-körkort
• Kranförarcertifikat, hjullastar- och
truckcertifikat
• YKB (Yrkeskompetensbevis)
• ADR (farligtgodscertifikat)
• Högskolebehörighet
• Egna trafiklärare och förarprövare
• Brett kontaktnät inom transportnäringen

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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042-21 60 70
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YRKESINTRODUKTION

VI HAR ETT LÖPANDE BEHOV AV
DUKTIGA CHAUFFÖRER!

Vill du köra fräscha bilar och arbeta hos oss?

Skicka din ansökan till
personal@tnordbergh.se
Läs mer om oss på
www.tnordbergh.se

