Vi utvecklar arbetsmiljön

Vi utbildar för framtiden

Vi ger mervärde i transportbranschen

TYA:s verksamhet

TYA är en garant för mervärde i
hela transportbranschen.

Så vilka är våra medlemmar?
Runt 17 000 företag med 100 000
anställda i transportbranschen är
anslutna till TYA. Verksamheten
omfattar åkeri, taxi, renhållning/
miljö, flygets markpersonal,
däckverkstäder, petroleumtransporter och hamnar. Ungefär 700
truck- och maskininstruktörer är
anslutna till TYA och dessa utbildar i sin tur 10 000 truck- och
maskinförare varje år.
Vi finns kort sagt överallt inom
transportsektorn, som en garant
för mervärde i hela branschen.

Kommunicerar yrkeskompetens och samverkar
med bransch och samhälle
nen
Visio

TYA uttyds Transportfackens
yrkes- och arbetsmiljönämnd.
Vi är ett samarbetsorgan mellan
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.
TYA arbetar för att skapa säker
arbetsmiljö, högre kompetens och
hållbar tillväxt i transportbranschen, för att på så sätt bidra till
ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. Vår verksamhet
bedrivs genom kurs- och projekt
verksamhet som tar sikte på
yrkeskunskap och arbetsmiljö.
Vi samverkar också med skolor
och myndigheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel.
Vi publicerar dessutom tidningen
TYANYTT som i fyra nummer varje
år belyser våra intresseområden.

Utbildar inom
arbetsmiljö och
genomför
yrkesfortbildning

Genomför
arbetsmiljö- och
utvecklingsprojekt
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Arbetsskador

Arbetsmiljö

Stärker samhällets
transportutbildningar

Utbildning för
Yrkeskompetensbevis

Arbetsmiljöutbildning

Utbildning
av lärare och
handledare

Kurser

Tempererade
transporter

Vi håller kurser
TYA-skolan är transportsektorns egen utbildnings
arrangör. Vi anordnar arbetsmiljöutbildning och
yrkesfortbildning på många olika områden och för
olika personalkategorier. TYA utbildar alla skyddsombud i transportbranschen. Många av kurserna är
kostnadsfria.

Elearning–
kurser

Lastsäkring

Bärgningsteknik
Truckinstruktörs–
utbildning
Gruppledare
Ergonomi
och hälsa

Ovanstående kurser är bara ett litet urval. För mer information om alla TYA:s kurser, gå in på www.tya.se/tyaskolan

Validering av
yrkeskunskaper

Skadefria flygplanslastare

Skoltävlingar
i transportteknik
Utveckling av
varumottag

Vi driver projekt
Skadefria
godsleveranser

Varje verksamhetsår bedrivs ett stort antal
arbetsmiljö- och utvecklingsprojekt inom TYA
som resulterar i tävlingar, branschnormer, kurs
material, hjälpmedel, informationsmaterial,
filmer m.m. Håll utkik på www.tya.se för nyheter!

Rekrytering
av ungdomar till
transportbranschen

Arbetsplatslärande
Regionala
utbildningsråd
Branschnorm
för taxi

Framtagning
av läromedel

”17 000 företag med 100 000
anställda i transportbranschen
är anslutna till TYA. Vår
verksamhet omfattar åkeri,
taxi, renhållning/miljö, flygets
markpersonal, däckverkstäder,
petroleumtransporter och
hamnar ...”

TYA, Box 1826, 171 26 Solna.
08-734 52 00. info@tya.se
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TYA är ett samarbetsorgan
mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer inom
transportbranschen. TYA bidrar till
kompetensutveckling inom områdena
yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA
vill öka transportyrkenas status.
På så vis växer branschens totala
konkurrenskraft.

Sveriges Hamnar
Svenska FlygBranschen
Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Motorbranschens Arbetsgivareförbund
Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

