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Samarbetet med Yrgo ger InterEast 
kvalificerade praktikanter  
InterEast besökte nyligen Yrkeshögskolan Yrgo för att föreläsa för deras speditörstudenter om hur 
arbetet i ett transport- och logistikföretag ser ut. Föreläsningen är bara en del av samarbetet med 
Yrgo som även innebär att InterEast varje termin tar emot studenter för praktik.  

– Samarbetet med branschaktörer som InterEast är ovärderligt för oss och våra studenter – det 
handlar om att ha en stark koppling mellan utbildning och arbetsliv. InterEast är väldigt 
engagerade – de ställer alltid upp och är en populär praktik-destination för studenterna, säger 
Mehrnaz Tabarsian, Utbildningsledare Transport och Logistik på Yrgo.  

Yrgo drivs av Göteborgs Stad och har ett av 
Sveriges bredaste utbud av 
yrkeshögskoleutbildningar. Deras utbildningar 
inom transport och spedition har som syfte 
att snabbt göra studenterna anställningsbara 
och en stor del av kursplanen sätts därför i 
samråd med de företag som Yrgo samarbetar 
med, det ingår bland annat två 
praktikperioder på 10 respektive 16 veckor. 

–  Vi tar in flera studenter på praktik varje 
termin och har under åren haft flera medarbetare som inledde sin InterEast-karriär som just 
praktikanter. Att ha den kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är viktigt och positivt för alla 
parter, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast. 

InterEast har hållit flera föreläsningar för speditörsstudenterna hos Yrgo, den senaste för tre veckor 
sedan inför höstens praktikperiod. 

– Ambitionen med föreläsningarna är att studenterna ska få insyn och konkreta exempel på vad 
speditörer och transportledare faktiskt gör, hur branschen fungerar och hur det ser ut på 
arbetsplatsen. InterEasts föreläsningar är alltid väldigt uppskattade, säger Mehrnaz Tabarsian. 

För InterEast är samarbetet med Yrgo en ”vinn vinn-situation”.  

– Vi bidrar till utbildningen på alla sätt vi kan samtidigt som vi får in ny kompetens som vi behöver i 
företaget. Det är medarbetarna som är den viktigaste resursen vi har och som ett företag som växer 
är vi alltid i behov av duktiga personer, säger Oscar Törnqvist. 

Läs mer om Yrgos utbildningar inom transport och logistik 
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