Tag truckcertifikat på deltid

14 hverdage
3,5 time pr. dag
Gaffeltruck

Med et truckcertifikat bliver du
mere attraktiv på arbejdsmarkedet
Hos AMU SYD kan du nu tage truckcertifikat på deltid.

☺

Er du morgenmenneske?
Vi har holdet, der passe perfekt til dig, der gerne vil op fra morgenstunden. Der
er undervisning fra kl. 8.00 - 11.30.

😉

Er du B-menneske?
Har du brug for at sove længe og have god tid derhjemme om morgenen, så
kan du vælge holdet, hvor der er undervisning fra kl. 12.00 - 15.30.
OBS: Det er ikke sikkert, at du frit selv kan vælge henholdsvis morgenhold eller
eftermiddagshold, men vi skal gøre vores bedste for, at du får din første prioritet opfyldt.
Det tager kun 14 hverdage
På kun 14 hverdage har du et truckcertifikat, og du står stærkere på arbejdsmarkedet, hvor du kan varetage flere spændende opgaver på et lager.
Har du ikke kørekort?
Du må gerne køre truck uden et kørekort, men kun i områder hvor færdselsloven ikke gælder.

KOM TIL INFO-DAG
06.10.2022, KL. 9.00 eller
24.10.2022, KL. 9.00

Kursusperiode
31.10.22 - 07.11.22
•
•

Hold 1: kl. 08.00 - 11.30
Hold 2: kl. 12.00 - 15.30

Max 10 kursister pr. hold.
Først til mølle.

Undervisningssted
AMU SYD
C. F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding

Tilmelding og yderligere info
Vibeke Jacobsen
Telefon 76 37 37 43
Mail: vip@amusyd.dk

Kom til info-dag
Torsdag den 6. oktober eller mandag den 24. oktober kl. 9.00, kan du komme
til info-dag på AMU SYD.
Denne dag kan du
•

stille spørgsmål til kurset

•

få en rundvisning i truckhallen og mulighed for at køre en truck

•

få en personlig samtale, hvis du har udfordringer vi skal være
opmærksomme på.

Vi glæder os til at se dig
C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
amusyd.dk

