
TRIN 3 – En overbygning på din erhvervsuddannelse

Kørselsdisponentuddannelse
Lager og terminal disponentuddannelse

TRANSPORT & LOGISTIK

KØRSEL
Få mere effektivitet ud af din kørsel

LAGER
Oplev optimeringseffekt i lageret

“EN LÆNGE VENTET 
UDDANNELSE”



Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.
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Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 
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vurderes, hvor vidt dine kompetencer kan give 
grundlag for merit. Det gennemføres på alle 
transportskoler og tager typisk 2 dage. Herefter 
udarbejdes der en personlig uddannelsesplan, 
som fører frem til Disponentuddannelsen.

Her finder du viden om optimering, projektstyring, 
LEAN og logistik. 
En uddannelse der vidensmæssigt bringer dig læn-
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HVORDAN KOMMER JEG I GANG? 
MED SVENDERPØVE START!

UDEN SVENDERPØVE RKV

Om du har relevant erhvervsuddannelse eller ej, kan du med 
fordel kontakte uddannelseskonsulent Erling Helsinghof på 
telefon 99 122 523 eller mail ehe@ucholstebro.dk
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NYE KOMPETENCER

For at starte på uddannelsen kræver det, at man 
har et svendebrev som f.eks. Godschauffør, 
Buschauffør eller Lager & Logistikoperatør. Ud-
dannelsen henvender sig til personer, som enten 
allerede arbejder med, eller skal i gang med, 
disponentopgaver i virksomheden.

Hvis man ikke har svendebrev!
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannelsen, 
opfylder ikke kravet om et svendebrev. Disse 
personer skal først igennem et RKV (Realkompe-
tencevurderings-) forløb, hvor der vurderes, hvor 
vidt dine kompetencer kan give grundlag for merit. 

Det gennemføres på alle transportskoler og tager typisk to 
dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannelses-
plan, som fører frem til Disponentuddannelsen. 



Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.

IN
F
O

Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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F
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.

IN
F
O

Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans-
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger
oven på en erhvervsuddannelse som f.eks. Lager
& Logistikoperatør, Godschauffør, Buschauffør.
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo-
nering på lager eller i vognmandsforretningen.

Det betyder, at de chauffører eller lagermedarbejdere, 
der gerne vil blive i branchen, men som søger nye 
udfordringer, nu har muligheden for efteruddannelse/
videreuddannelse indenfor branchen.

Efter Disponentuddannelsen kan du komme
videre på korte videregående uddannelser på
professionsskolerne.
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & Logistik.

Her finder du viden om optimering, projektstyring, 
LEAN og logistik. 
En uddannelse der vidensmæssigt bringer dig læn-
gere ind i virksomhedens struktur og giver mulighed 
for at  være med i ”idé og udvikling-aspektet”.

Det er en erhvervsuddannelse, der bygger oven 
på en eksisterende erhvervsuddannelse. 
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem sko-
leundervisning og oplæring i en virksomhed. Det 
betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.

For at starte på uddannelsen kræver det, at man 
har et svendebrev som f.eks. Godschauffør, 
Buschauffør eller Lager & Logistikoperatør.
Uddannelsen henvender sig til personer, som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.

Hvis man ikke har svendebrev!
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel-
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev. Disse 
personer skal først igennem et IKV (Individuel 

Kompetence Vurderings-) forløb, hvor der 
vurderes, hvor vidt dine kompetencer kan give 
grundlag for merit. Det gennemføres på alle 
transportskoler og tager typisk 2 dage. Herefter 
udarbejdes der en personlig uddannelsesplan, 
som fører frem til Disponentuddannelsen.

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.
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Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.

IN
F
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Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans-
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger
oven på en erhvervsuddannelse som f.eks. Lager
& Logistikoperatør, Godschauffør, Buschauffør.
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo-
nering på lager eller i vognmandsforretningen.

Det betyder, at de chauffører eller lagermedarbejdere, 
der gerne vil blive i branchen, men som søger nye 
udfordringer, nu har muligheden for efteruddannelse/
videreuddannelse indenfor branchen.

Efter Disponentuddannelsen kan du komme
videre på korte videregående uddannelser på
professionsskolerne.
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & Logistik.

Her finder du viden om optimering, projektstyring, 
LEAN og logistik. 
En uddannelse der vidensmæssigt bringer dig læn-
gere ind i virksomhedens struktur og giver mulighed 
for at  være med i ”idé og udvikling-aspektet”.

Det er en erhvervsuddannelse, der bygger oven 
på en eksisterende erhvervsuddannelse. 
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem sko-
leundervisning og oplæring i en virksomhed. Det 
betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.

For at starte på uddannelsen kræver det, at man 
har et svendebrev som f.eks. Godschauffør, 
Buschauffør eller Lager & Logistikoperatør.
Uddannelsen henvender sig til personer, som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.

Hvis man ikke har svendebrev!
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel-
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev. Disse 
personer skal først igennem et IKV (Individuel 

Kompetence Vurderings-) forløb, hvor der 
vurderes, hvor vidt dine kompetencer kan give 
grundlag for merit. Det gennemføres på alle 
transportskoler og tager typisk 2 dage. Herefter 
udarbejdes der en personlig uddannelsesplan, 
som fører frem til Disponentuddannelsen.

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.
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Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Nu er der mulighed for videreuddannelse i trans -
porterhvervet. Disponentuddannelsen bygger 
oven på en erhvervsuddannelse som f. eks Lager 
& Logistikoperatør, Godschau�ør, Buschau�ør.  
Uddannelsen arbejder med alle former for dispo -
nering på lager eller i vognmandsforretningen.  

Det er en erhvervsuddannelse
Det betyder, at uddannelsen veksler mellem 
skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.  
Det betyder også, at der skal indgås en almindelig 
uddannelsesaftale.
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Kompetencer  
Det betyder, at de chau�ører eller lagermedarbej -
dere, der gerne vil blive i branchen, men som  
søger nye udfordringer, nu har muligheden efter -
uddannelse/videreuddannelse indenfor branchen.

Nye kompetencer

Målgruppen

Efter Disponentuddannelsen kan du komme 
videre på korte videregående uddannelser på  
professionsskolerne.  
Du kan også starte på akademiuddannelsen i 
international Transport & logistik.  

For at starte på uddannelsen kræver det, at 
man har et svendebrev som f.eks. godschau�ør, 
buschau�ør ,Lager & Logistikoperatør.  
Uddannelsen henvender sig til personer som 
enten allerede arbejder med, eller skal i gang 
med, disponentopgaver i virksomheden.  
Uddannelsen henvender sig således til gruppele -
dere, teamledere, kørselsledere osv.

Hvis man ikke har svendebrev!  
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannel -
sen, opfylder ikke kravet om et svendebrev.  

Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som kørselsleder.  
Du kan også fungere i din nuværende virksomhed 
som afdelingsleder eller lagerchef.

Disse personer skal først igennem et IKV( Individuel 
Kompetence Vurderings) forløb.  
Det gennemføres på alle Transportskoler, og tager typisk 
3 dage. Herefter udarbejdes der en personlig uddannel -
sesplan som så fører frem til Disponentuddannelsen.

Uddannelsen varer et år
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.
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Indhold

Gennemførelse

Økonomi

Uddannelsen indeholder en lang række fag, 
(se bagsiden) som alle har en sammenhæng 
med hinanden og den jobfunktion, som skal 
udføres.  
Undervisningen er tilrettelagt som projektunder -
visning, og der tages udgangspunkt i konkrete 
arbejdssituationer fra deltagerens virksomhed.  
Det sikrer at den afsluttende rapport, som hver 

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere 
fra branchen, og der tages udgangspunkt i de 
enkelte deltageres erfaringer.  
Der deltager også en del gæstelærere med 
specielle kompetencer på forløbet.  
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f. eks. flådestyring, lagerlogistik, 
tramsportledelse m.v.  

Der udbetales overenskomstmæssig  løn 
under hele uddannelsen. Skoleuddannelsen er 
gratis. Virksomheden får refusion fra Arbejds -
givernes Elevrefusion AER under skoleophold. I 
mange regioner er der mulighed for at få tilskud 
til voksenlærlinge.  

elev skal fremstille, også får nytteværdi i den 
enkelte virksomhed.  
Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.  
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, er 
der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen.  
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR et 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave der skal arbejdes med i virksomheden 
indtil næste skoleophold.  
Skoleopholdene og ”hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber ”en rød tråd” gen -
nemforløbet. Det gør det lettere at skrive den 
afsluttende rapport, samtidig med at det forankres 
i deltagerens virksomhed.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden.  
Endvidere er der i perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge.  
Yderligere information hos uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik, eller TUR.  
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk 

Uddannelsen indeholder en lang række fag (se bag-
siden), som alle har en sammenhæng med hinanden 
og den jobfunktion, som skal udføres. Undervisning-
en er tilrettelagt som projektundervisning, og der 
tages udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer 
fra deltagerens virksomhed. Det sikrer, at den afslut-
tende rapport, som hver elev skal fremstille, også får 
en nytteværdi i den enkelte virksomhed.

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere fra 
branchen, og der tages udgangspunkt i de enkelte 
deltageres erfaringer.
Der deltager også en del gæstelærere med specielle 
kompetencer på forløbet.
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f.eks. flådestyring, lager/logistik, 
transportledelse m.v.

Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, 
er der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen. 
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR er 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave, der skal arbejdes med i virksomheden indtil 
næste skoleophold.
Skoleopholdene og “hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber “en rød tråd” gennem 
forløbet. Det gør det lettere at skrive den afslut-
tende rapport, samtidig med at det forankres i 
deltagerens virksomhed.

Der udbetales overenskomstmæssig løn under hele 
uddannelsen. Skoleuddannelsen er gratis. Virksom-
heden kan få refusion fra AUB, Arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag under skoleophold.  
I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til 
voksenlærlinge.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden. 
Endvidere er der perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge. 
Yderligere information hos Uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik eller TUR.
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk

Uddannelsen varer et år.
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.

Uddannelsen indeholder en lang række fag (se bag-
siden), som alle har en sammenhæng med hinanden 
og den jobfunktion, som skal udføres. Undervisning-
en er tilrettelagt som projektundervisning, og der 
tages udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer 
fra deltagerens virksomhed. Det sikrer, at den afslut-
tende rapport, som hver elev skal fremstille, også får 
en nytteværdi i den enkelte virksomhed.

Uddannelsen gennemføres af erfarne faglærere fra 
branchen, og der tages udgangspunkt i de enkelte 
deltageres erfaringer.
Der deltager også en del gæstelærere med specielle 
kompetencer på forløbet.
Der er indlagt virksomhedsbesøg, med fokus på 
relevante emner, f.eks. flådestyring, lager/logistik, 
transportledelse m.v.

Alle deltagere skal til den afsluttende eksamen 
forsvare projektopgaven.
Som det ses af uddannelsesplanen på bagsiden, 
er der afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen. 
Når uddannelsen er gennemført, udsteder TUR er 
uddannelsesbevis.

Mellem skoleopholdene får deltageren en lille 
opgave, der skal arbejdes med i virksomheden indtil 
næste skoleophold.
Skoleopholdene og “hjemmeopgaverne” binder 
forløbet sammen og skaber “en rød tråd” gennem 
forløbet. Det gør det lettere at skrive den afslut-
tende rapport, samtidig med at det forankres i 
deltagerens virksomhed.

Der udbetales overenskomstmæssig løn under hele 
uddannelsen. Skoleuddannelsen er gratis. Virksom-
heden kan få refusion fra AUB, Arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag under skoleophold.  
I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til 
voksenlærlinge.

Tilskuddet dækker en del af lønnen i praktiktiden. 
Endvidere er der perioder bonusordninger og 
lignende ved afsættelse af elever/lærlinge. 
Yderligere information hos Uddannelsescenter 
Holstebro, Transport & Logistik eller TUR.
www.ucholstebro.dk, www.tur.dk

Uddannelsen varer et år.
Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten 
af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der 
fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.
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GENNEMFØRELSE

ØKONOMI



Disponentuddannelsen 
– Overbygningen på Chauffør & Lager-uddannelse

– en del af Uddannelsescenter Holstebro · Batrupgårdvej 5 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 525 · ucholstebro.dk/transport 

OPBYGNING
Uddannelsen varer et år. Heraf er de 15 uger på skoleophold, og resten af tiden 
tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver.

“Uddannelsen giver mange 
værktøjer til ledelse 

og samarbejde”

“Disponentuddannelsen giver personlig 
udvikling på ledelse og tværfaglige områder. 

Primært gennem projektarbejde”

“Vi har fået lov til at afprøve forskellige teorier 
på hinanden i form af rollespil, hvilket giver god 

virkning, især med hensyn til lederrollen”

“En længe ventet uddannelse”

“På disponentuddannelsen har 
vi et godt sammenhold blandt 

eleverne”

“En fremtidsorienteret ud-
dannelse med engagerede 

undervisere”
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Uge eks. Modul Kursustitel Skoledage 

 8 1 Ledelse, kommunikation & samarbejde 5 dage
 9 2 Ledelse, kommunikation & samarbejde 5 dage
 10 3 Ledelse, kommunikation & samarbejde 5 dage
 11 4 Ledelse, kommunikation & samarbejde 5 dage
      
 14 8 Kvalitetsstyring & kundeservice 5 dage
 15 5 Transport teknisk fremmedsprog 5 dage
      
 22 6 Logistik og transportledelse 5 dage
 23 7 Logistik og transportledelse 2 dage
      
 28 7 Logistik og transportledelse 5 dage
      
 38 12 Transportrelaterede beregninger 5 dage
 39 9 Særlige fag: opdelt på lager & terminal / transport 5 dage
 40 9 Særlige fag: opdelt på lager & terminal / transport 5 dage
 41 10 Særlige fag: opdelt på lager & terminal / transport 3 dage

 50 14 Afgangseksamen  1 dag


