Transport og logistik 2018

Regeringsudspil:
10 mio. kr. ekstra i 2018
til transportbranchen
for at få flere ledige i
transportjobs!

På vej til job i transportbranchen
AMU Nordjylland har i samarbejde med de
nordjyske jobcentre, a-kasser og transportvirksomheder opbygget et nyt kursusforløb for dig, der ønsker at arbejde i
transportbranchen.
Der er stigende mangel på chauffører, og
er derfor en branche med gode jobmuligheder. Målet med dette kursusforløb er
at klæde dig på til jobbet som chauffør.
Kursusforløbet indeholder praktik i en
virksomhed, der søger ny arbejdskraft.

Kurset henvender sig til ledige, men er
også relevant for dig, som ønsker at
skifte branche.

Kursusforløbets opbygning
Forløbet bliver skræddersyet ud fra dine
kompetencer og ønsker til jobbet som
chauffør.
Inden opstart vil du blive indkaldt til en
RKV (Real Kompetence Vurdering), som
vil danne grundlag for opbygningen af dit
forløb.

Selve kursusforløbet er modulopbygget og kan bestå af følgende dele:
Kursusbetegnelse

Varighed (dage)

AMU mål

Informationsmøder
Kom og hør nærmere:

D. 2/7 2018 kl. 9.00
D. 26/9 2018 kl. 9.00
D. 26/11 2018 kl. 9.00
Sted:
AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg
Efter mødet tilbydes du en personlig
samtale, hvor der sættes fokus på dine
muligheder i branchen.

Opstart på kursusforløbet
Startdatoen vil være afhængig af din
individuelle uddannelsesplan, der opsættes på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere kursusforløb.

Informationsmøde

1

RKV

1

25000

Godstransport med lastbil

30

47854

Kørsel med vogntog – C/E

20

45114

Yderligere information

EU-efteruddannelse – Gods

5

47848

Finn Holst

Farligt gods – ADR Grund + tank + Kl.1

5

47696

Farligt gods – Grundkursus

3

46905

Mobile kraner 8-30 tm, inkl. kranbasis

10

48644

Virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2345
fho@amunordjylland.dk

10

48646

2

47136

Truck-certifikat

7

47592

Virksomhedspraktik
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Mobile kraner over 30 tm
Vejen som arbejdsplads

