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Vi har på Speditørskolen og i fagudvalg uddannelse længe arbejdet på at få en decideret uddannelsesvej
målrettet speditionsbranchen på plads. På baggrund af det, har vi over det seneste 1½ år været i dialog med
Erhvervsakademierne om at få udviklet en sådan uddannelsesvej, der matcher branchens faglige behov.
Målsætningen har hele tiden været, at få en uddannelse på et så højt niveau som muligt, med så mange
speditionsrelevante emner som muligt. Årsagen til dette arbejde er, at Danske Speditører ønsker at støtte op
omkring mulighederne for faglig relevant kompetenceudvikling i hver enkel medlemsvirksomhed. En
kompetenceudvikling som er bydende nødvendig for den fortsatte udvikling af speditionsbranchen i Danmark.
Vi har i dag en rigtig god elevuddannelse på et højt fagligt niveau, og det skal vi fortsætte med. Og vi skal hele
tiden arbejde på at følge op på denne med relevant speditørfaglig efteruddannelse.
Uddannelsesvejen er vejen hvor medarbejderne i Speditionsbranchen hele tiden kan dygtiggøre sig fagligt –
helt op på Diplomniveau.
Vi er nu kommet et langt skridt på vejen og kan tilbyde følgende:




Eksamineret Speditør (Merkonomuddannelse på 40 ECTS. Point)
Fleksibel Akademiuddannelse (60 ECTS point) – til den eksaminerede Speditør som ønsker en fuld
Akademiuddannelse.
 International Transport og Logistik uddannelse (60 ECTS point) – målrettet faguddannelse til Speditører
I kan læse om indholdet i de forskellige linjer her Og I kan altid finde en version af vores kursuskatalog her
Speditørskolens målsætning er, at vi hele tiden forsyner jer med vigtige og relevante efteruddannelsesforløb
som styrker kompetencerne i jeres respektive virksomheder. Vi håber I synes om resultatet indtil videre!
Inden længe er vi også klar til at lancere en Diplomuddannelse i Spedition.
Såfremt du har lyst til at får uddybet ovenstående gør jeg meget gerne det. Jeg kommer også meget gerne
forbi din virksomhed og fortæller lidt om hvad som foregår på Speditørskolen og evt. bidrager til udviklingen af
deciderede kompetenceudviklingsforløb i din virksomhed.
God fornøjelse
Speditørskolen
Jakob Størling, Uddannelseschef.
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