
Hos AMU Nordjylland tilbyder vi føl-

gende forløb:

Kvalifikation til persontransport 

i mindre køretøj (taxa) 
10 dage, amu-mål 48652

Næste opstart: 11/5 2022

Adgangskrav:

• Du skal være fyldt 21 år

•  Du skal have haft kørekort til alminde-

lig bil i mindst 3 år (kørekort B)

•  Du må ikke være dømt for et strafbart 

forhold, der kan begrunde fare for nye 

lovovertrædelser i forbindelse med dit 

arbejde som chauffør

•  Du skal have en godkendt lægeattest 

til kategori 2

•  Du skal beherske det danske sprog på 

niveau 2.

•  Du skal over for AMU Nordjylland do-

kumentere, at du behersker det dan-

ske sprog på danskprøve niveau 2.

•  Børneattest.

Læs mere om kravene på taxilov.dk
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– Gode jobmuligheder for dig, der er ledig 

eller overvejer at skifte bane 

  Bliv 
 flex- og taxachauffør

Kursusadresse
AMU Nordjylland

Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Dine kontakter

hos AMU Nordjylland

Susan Hougaard Nissen 

Uddannelsessekretær

Tlf. 9633 2229, sni@amunordjylland.dk

Bo Daugaard Kristensen

Virksomhedskonsulent

Tlf. 9633 2424, bodk@amunordjylland.dk

Forløbet indeholder også:

BAB modul 1: Introduktion 

til offentlig servicetrafik 
1 dag, amu-mål 47874

BAB modul 2: Befordring af 

sygdoms- og alderssvækkede

passagerer
2 dage, amu-mål 48104

BAB modul 3: Befordring af 

fysisk handicappede passagerer 
2 dage, amu-mål 49759

BAB = Befordring af bevægelseshæmmede. 

Forløbet afholdes i samarbejde med 3F, 

som er det overenskomst bærende fag-

forbund i branchen.

Er du ledig?

Kontakt dit jobcenter for at aftale del-

tagelse på forløbet.

Se kurser og datoer:

www.amunordjylland.dk/taxa

Bliv flex- og taxachauffør på 15 dage

Vi har fokus på dig og undervisning i høj kvalitet

Velkommen til: 

Informationsmøde 

Torsdag d. 21/4, kl. 10 – 12 

Sofievej 61, Aalborg
 

Vi fortæller om, hvordan du bliver taxa-

chauffør. Der er efterfølgende mulighed 

for individuel samtale. 

Du kan møde vognmænd, og der kan 

være mulighed for at indgå aftale om 

eventuel ansættelse, bl.a.:

• Aalborg Taxa

• Hou Taxi

• Ranum Taxi

• Dybvad Taxi og minibus.

https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_chauffoer

