
Få en transport
uddannelse
på AMUVest
Så er du kørende...

Vi har også efteruddannelsen - så har du beviserne på plads
• EU-kvalifikation til lastbil og bus
• Befordring af bevægelseshæmmede, BAB
• ADR-beviset. Farligt Gods - også til dig, der kører varebil
• Krankurser
• Gaffeltruck B-certifikat

Kørekort tilTaxa 10 dageLastbil 30 dageBus 30 dageVarebil 3 dage

Godstransport med lastbil, kategori C  nr. 47854    30 dg 
Kørsel med vogntog, kategori CE  nr. 45114    20 dg
Intensiv grundlæggende kval. uddannelse - lastbil nr. 47855    20 dg 
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del nr. 48660 2 dg
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør nr.  48611  2 dg
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring nr. 48466  1 dg
Ajourføring for kranførere nr. 48627 2 dg
 Lastsikring og stuvning af gods  nr. 45310    3 dg 

Personbefordring med bus  nr. 40531    30 dg 
EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del nr. 48616 2 dg
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring nr. 48619 1 dg
Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik nr. 48619 2 dg
Ajourføring for rutebuschauffører  nr. 48617  2 dg

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj  nr. 48652    10 dg

Vi tilbyder alle ADR farligt gods kurser.
ADR-kurser: Grund, tank, kl. 1-7 samt recertificering nr. 47704 - 47696    1 - 6 dg 

Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør nr.48850 3 dg
Efteruddannelse for varebilschauffører  nr.48851 2 dg

Mobile kraner >8-30 tm - med integreret kranbasis (tidligere kran D) nr. 48644    10 dg
Gaffeltruck certifikatkursus B  nr. 47592    7 dg

Befordring af fysisk handicappede passagerer nr. 48105 2 dg
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer nr. 48104 2 dg
Introduktion til offentlig servicetrafik   nr. 47874    1 dg

Har du allerede erfaring fra transportområdet?
Få en RKV, der viser hvor kort din vej til faglært godschauffør kan være. 

LASTBIL - kørekort til lastbil på 30 dage

BUS - kørekort til bus på 30 dage

TAXI - kørekort på 10 dage

FARLIGT GODS - Også for dig der kører varebil.

VAREBILSCHAUFFØR

KRAN OG GAFFELTRUCK B

FÆLLES KURSER til Flextrafik, bus og taxi

FAGLÆRT GODSCHAUFFØR?

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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Yderlige informationer finder du på vores hjemmeside: 
www.amu-vest.dk
For direkte tilmelding på forløbet: www.voksenuddannelse.dk
Økonomi for AMU kurser: 
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende 
regler. For AMU-målgruppen er deltagergebyret fra 126,00 / 
190,00 kr. pr. dag. Deltagere uden for AMU-målgruppen betaler 
fuld pris. Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørel-
se, samt tilskud fra eventuelle kompetencefonde.
Hvis du har ret til overnatning under dit kursusophold, er vi 
også behjælpelige med det.
Ledige skal aftale deltagelse gennem jobcenter eller A-kasse.
Har du brug for flere oplysninger, så kontakt gerne vores kun-
deservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdæk-
ket virksomhed), ring for priser til vores kundeservice.

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du 
få kørekort til lastbil eller bus på 30 dage og taxakortet på 
10 dage. 

FULL SERVICE administration af uddannelse / kurser
Vi fjerner en tung byrde fra virksomheden og tilbyder GRATIS  
full service administration af uddannelser for alle virksomheder. 
Hør mere her 7914 0322



Taxachauffør på 10 dage
AMU kursus: Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj, nr. 48652

Efter kurset kan du arbejde som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af 
lov om taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed og limousinekørsel.

Du skal bestå en praktisk og teoretisk prøve ved kursets afslutning. Målet er, at du kan føre og betjene 
bilen på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og du skal have en rutineret, passagervenlig og energirigtig 
køreadfærd. Du skal bruge en defensiv kørestil og kunne anvende GPS-udstyr.

Adgangsbetingelser: 
• Du skal være fyldt 21 år.
• Du skal have haft kørekort til almindelig bil (Kategori B) i mindst 3 år.
• Du skal have en lægeattest fra din læge, inden du starter på kurset. Som chauffør til erhvervsmæssig 

personbefordring skal du have et godt syn og god hørelse, og der kan være andre helbredsforhold 
som lægen tjekker.

• Vær opmærksom på at du skal kunne begå dig på dansk, min. svarende til bestået danskuddannelse 2.

AMUVest TRANSPORTCENTER 
 den helt rigtige vej

Priser
Prisen afhænger af din jobsituation og din uddannelsesbaggrund. 
Hvis du er ledig og har ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du aftale kurser gennem din 
a-kasse. Du kan også tale med din rådgiver på jobcentret om at få tilbudt kurset i forbindelse med en 
jobplan. vær opmærksom på, at der kan være egenbetaling til lægeattest og prøvegebyrer, m.m.
Er du i job og har du ikke en videregående uddannelse koster kurserne 126,00 kr. pr. dag.
Har du en videregående uddannelse, koster kurserne taxakørekort 11.037,00 kr., buskortet 
33.621,00 kr. og lastbilkortet 33.621,00 kr., varebilschauffør 3.028,85 kr. Bemærk dog, at i 2021 kan 
du som højtuddannet få certifikatkurser til 126,00 kr. pr. dag

Hvis du skal have ekstra køretimer og en ny prøve, kan det medføre ekstraudgifter.

Kørekort til lastbil på 30 dage
AMU kursus: Godstransport med lastbil, kategori C, nr. 47854

Den korteste vej til et job som lastbilchauffør er via dette AMU-kursus, der varer 6 uger. Du får 
erhvervskørekort til lastbil (Kategori C) og det nødvendige chaufføruddannelsesbevis (EU-bevis).

Du skal bestå både praktisk og teoretisk prøve i løbet af de 6 uger. Kurset indeholder bl. a.: Teori til 
lastbilkørekort, 24 individuelle kørelektioner, køreteknisk kursus på Køreteknisk Anlæg, Grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse samt Førstehjælp, sundhed, lastsikring, m.m.

Adgangsbetingelser: 
• Du skal være fyldt 21 år. (Hvis du ikke er 21 år, forlænges kurset med 4 uger), kursus nr. 47855
• Du skal have kørekort til almindelig bil (Kategori B).
• Du skal have en lægeattest fra din læge, helst inden du starter på kurset. Som lastbilchauffør skal du 

have et godt syn og god hørelse, og der kan være andre helbredsforhold, som lægen tjekker.
• Vær opmærksom på at du skal kunne begå dig på dansk, min. svarende til bestået danskuddannelse 2.

Kørekort til bus på 30 dage
AMU kursus: Personbefordring med bus, nr. 40531

Den korteste vej til et job som buschauffør er via dette AMU-kursus, der varer 6 uger. Med dette 
kørekort er du godt på vej til et job som for eksempel buschauffør i den kollektive trafik, tu-
ristbuschauffør eller skolebuschauffør. Uddannelsen kvalificerer dig til køre erhvervsmæssig 
personbefordring i bus (kørekort kategori D).

Du skal bestå en praktisk og en teoretisk prøve ved kursets afslutning. Du lærer om færdselslære, køre-
tøjets opbygning, rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed, køre-/hviletidsregler, sundhed, færdsels-
sikkerhed og miljøsikkerhed og får individuelle køretimer.

Adgangsbetingelser: 
• Du skal være fyldt 21 år.
• Du skal have kørekort til almindelig bil (Kategori B).
• Du skal have en lægeattest fra din læge. Som chauffør til erhvervsmæssig personbefordring skal du 

have et godt syn og god hørelse, og der kan være andre helbredsforhold som lægen tjekker.
• Vær opmærksom på at du skal kunne begå dig på dansk, min. svarende til bestået danskuddannelse 2. 

Prøverne foregår på dansk og det er ikke tilladt at have en tolk med til prøven.

Et køre-kort til nyt job

Varebilschauffør på 3 dage
AMU kursus: Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør, nr. 48850

For at få et varebilschaufføruddannelsesbevis skal du gennemføre en grundlæggende kvalifikati-
onsuddannelse eller en efteruddannelse som varebilschauffør. Formålet med uddannelsen er at 
sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer. 
Adgangskrav er kørekort B. 
OBS! Hvis du har min. 2 års erfaring som varebilschauffør kan du tage kurset på  2 dage. 
Kursus nr.48851  Efteruddannelse for varebilschauffører, 2 dage.

Et køre-kort til nyt job

Et køre-kort til nyt job

Et køre-kort til nyt job


