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Emma Algebrant valde att utbilda sig till trafiklärare och
fick jobb på en trafikskola i Linköping direkt efter utbildningen.
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Gör som Emma – bli trafiklärare!
Att jobba som trafiklärare är händelserikt, spännande och
ingen dag är den andra lik. Under en vanlig arbetsdag undervisar du elever som ska ta körkort för olika fordon - personbil,
motorcykel, moped, buss, lastbil och släpfordon. Mycket av
undervisningen sker i grupp och då går du som trafiklärare
tillsammans med dina elever igenom trafikregler, trafikvett
och trafikmiljö. Detta kan du göra både i teorisal, i fordonet
eller på en övningsplats.

Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:
• Du har stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen.
• Det är ett viktigt jobb där du säkrar upp att nya förare kör
säkert och tänker på miljön.
• Du ser ett konkret resultat av ditt arbete och får dela
elevernas glädje efter godkänt körprov och ibland stötta
elever som underkänts.
• Du får varje dag utveckla din förmåga att möta nya
människor i olika åldrar och med olika bakgrund.

ARBETSMARKNADEN
Det finns ett stort behov av utbildade trafiklärare i
hela landet och du har stora möjligheter att få jobb
direkt efter utbildningen.
UTBILDNINGSVÄGAR
Utbildning till trafiklärare tar cirka 1,5 år och sker
inom Yrkeshögskolan. Utbildningen finns på ett 10-tal
platser i landet. Du måste vara 21 år och haft körkort
för B (bil) i minst tre år för att kunna bli antagen på
utbildningen.
LÖN
Ingångslönen ligger från 23 200 kr och efter några år

Dags att ta körkort?

När det väl är dags att ta körkort är det viktigt att du söker
dig till en trygg utbildare som kan ge dig en professionell och
effektiv utbildning.

Gör det hos en av Sveriges bäst utbildade trafikskolor

Sveriges trafikutbildares riksförbund, STR, är trafikutbildarnas
branschorganisation och det självklara valet vid all förarutbildning. Här hittar du Sveriges bäst utbildade trafikskolor som
varje år tillsammans utbildar drygt 100 000 körkortstagare
och 10 000 yrkesförare. Så, oavsett om du letar efter en bra
trafikskola för att själv ta körkort eller för att söka jobb efter
utbildningen – leta bland STR:s medlemmar. Då vet du att du
får bäst hjälp på vägen.

i yrket ligger lönen på mellan 23 500 kr och 31 000 kr.

ADRESS

KARRIÄR
Utvecklingspotentialen inom yrket är stort eftersom
behovet av utbildade trafiklärare är så stort. En ökad
specialisering inom till exempel teoretisk undervisning som riskutbildning, AM, eller EcoDriving gör dig
extra attraktiv på arbetsmarknaden. Sedan kan du efter
att ha jobbat ett år utbilda dig vidare för att även
kunna undervisa inom MC, lastbil eller buss. Men du
kan också gå vidare och arbeta inom gymnasiet, bli
utbildningsledare eller kanske driva en egen trafikskola. Läs mer på: www.str.se

STR Service AB
Järvgatan 4
261 44 LANDSKRONA
Telefon:

0418-40 10 00

Webbplats: www.str.se och www.korkort.nu

