Bliv godschauffør
Vælg en uddannelse med gode jobmuligheder!

til og et vigtigt led i logistikkæden. Når du kører ud

Under uddannelsen får du kørekort
og certifikat til:

med kundens varer, er du ofte det sidste kontakt-

• Varebil, kvalifikationsbevis

punkt for kunden med din virksomhed.

• Gaffeltruck

Som godschauffør er du virksomhedens ansigt udad-

• Lastbil, kategori C
Dit arbejde består af mange former for godstransport.

• Vogntog, kategori C/E

Dine arbejdsopgaver varierer meget, men fælles for dem

• Lastbilmonteret kran til og med 30 tonsmeter

er frihed under ansvar, da du selv planlægger din dag.

• Transport af farligt gods (ADR).

Transportbranchen er i konstant udvikling, og du kommer

Hvor kan jeg arbejde?

derfor til at arbejde med de nyeste teknologier og værk-

Du kan fx få arbejde hos vognmandsfirmaer, hos private

tøjer.

og offentlige virksomheder eller starte din egen vognmandsforretning. Du kan fx arbejde:

Du læsser og fragter gods som godschauffør,
men dit arbejde består også af at:

• Hos vognmandsfirmaer

• Yde god kundeservice

• Hos fragtfirmaer

• Samarbejde med kolleger og kunder fra forskellige

• Med entreprenørkørsel

brancher
• Planlægge din egen arbejdsdag med rute- og
læsseplaner
• Benytte nyeste teknologi for lastbiler, kraner og andet
udstyr
• Udregne vægtfordeling og udføre lastsikring efter gældende regler
• Håndtere forskellige typer af stykgods, fx temperaturfølsomt gods og farligt gods.

• Hos byggefirmae/-markeder

• Med specialtransport og modulvogntog
• Med dyretransport
• For catering.

Den lige vej til job
Gode jobmuligheder

Tilmelding: www.optagelse.dk

– Der er stor efterspørgsel på godschauffører!

Vi har optag på GF2 i januar, marts, august og oktober.

Vejgodstransportuddannelsen – heriblandt godschaufføruddannelsen – er på Undervisningsministeriets liste over fordelsuddan-

Har du brug for hjælp? Kontakt os:

nelser. Listen indeholder de fagområder, hvor der er særligt gode
Gitte Jørgensen

muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.

Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2212

Videreuddannelse

gj@amunordjylland.dk

Du kan som godschauffør få adgang til disse videreuddannelser:
• Overbygningsuddannelsen som kørselsdisponent (trin 2)
• Erhvervsakademiuddannelsen som logistikøkonom

Tina Mejdal Marcussen

• Professionsbacheloruddannelsen eksport og teknologi.

Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2213

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

tmm@amunordjylland.dk

længden af dit uddannelsesforløb, fx:
• Om du er over eller under 25 år

Anne Bjørn Jensen

• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

Uddannelsessekretær

• Om du har en anden uddannelse

Tlf.: 9633 2302

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter

E-mail: abje@amunordjylland.dk
Vi forbeholder os ret til ændringer. 301019

• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed
• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem
Finn Holst

praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Virksomhedskonsulent
Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,

Tlf.: 9633 2345

så det passer dig og dine erfaringer.

E-mail: fho@amunordjylland.dk

Aage Brøndum
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 9633 2262
E-mail: habp@amunordjylland.dk

Uddannelsesforløb
Grundforløb, 1 år

GF1

GF2

Praktik

Hovedforløb, trin 1: Chauffør med speciale i gods, 2 år og 6 mdr.
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