Transport og logistik 2019

Bliv taxichauffør
AMU-mål: 48652, persontransport i

Disse kurser er en forudsætning for

Krav

mindre køretøj

fremtidig ansættelse som chauffør, da

Du skal være 21 år eller derover ved

Varighed: 10 dage

det er et krav ved al kørsel for offentlig

tidspunktet for aflæggelse af de af-

Opstartsdatoer 2019:

myndighed og kørsel for Trafikselska-

sluttende prøver og have haft køre-

7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 17/6

berne i Danmark.

kort kategori B (almindelig bil), inden

BAB 1 + 2 + 3:

Jobmuligheder

3 år. Der skal bestås både praktisk og

21/1 + 22/1 + 24/1

Efter endt uddannelse kan du udføre

teoretisk prøve for, at der kan udstedes

18/2 + 19/2 + 21/2

almindeligt forekommende arbejdsop-

chaufførkort. Bemærk også, at det kræ-

18/3 + 19/3 + 21/3

gaver som chauffør, der udfører er-

ves du kan tale og forstå dansk, og at

29/4 + 30/4 + 2/5

hvervsmæssig persontransport i regi af

skolen kan forlange en sprogsamtale.

1/7 + 2/7 + 4/7

taxikørsel (i overensstemmelse med ta-

uddannelsens påbegyndelse, i mindst

xilovgivningens bestemmelser), kørsel
Den nye taxilov trådte i kraft d. 1. januar

for offentlig myndighed samt limousi-

2018 og der stilles nye krav med større

nekørsel.

Se mere på: www.taxilov.dk

Økonomi under uddannelse
Der er lovbestemt deltagerbetaling.

og konflikthåndtering. Der kræves ikke

Om kurset

Der kan søges VEU-godtgørelse efter

længere erhvervskørekortet B-ep, men

Kurset underviser i brancherettede

gældende regler.

et chaufførkort, der udstedes af Tra-

emner inden for: Arbejdsret, færd-

fik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

selslovgivning, arbejdsmiljø og ergo-

Yderligere information

nomi, befordring af særlige grupper,

Susan Hougaard Nissen,

Indhold

kundeservice,

og

kursussekretær

AMU Nordjylland udbyder kvalifikati-

kommunikation, førstehjælp og taxilov-

Tlf.: 9633 2229

onsuddannelsen ”Kvalifikation til per-

givningen. Du lærer, hvordan du på en

E-mail: sni@amunordjylland.dk

sontransport i mindre køretøjer”. Ud-

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde fø-

dannelsens har varighed på 10 dage,

rer og betjener køretøjet samt udviser

Erik Nielsen, virksomhedskonsulent

hvor erhvervskørekort tidligere var på

rutineret, passagervenlig og energirig-

Tlf.: 9633 2253

25 dage.

tig køreadfærd. Du lærer også, hvad

E-mail: erik@amunordjylland.dk

konflikthåndtering

det vil sige at udvise defensiv kørestil.
I forlængelse af dette kursus skal du

Der vil være træning i at betjene og an-

gennemføre og bestå BAB 1 + 2 + 3.

vende GPS-udstyr.
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