Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Kursusnr.: 48652

Varighed: 10 dage

Man skulle ha’ været
taxichauffør
Er du til et job med frihed, ansvar og
fleksibel arbejdstid – eller elsker du
bare at møde nye mennesker og give
den bedste service?
På kun 10 dage kan du opnå kvalifikationssbevis til taxikørsel og blive klar
til en ny vej i arbejdslivet.
AMU-Fyn’s undervisere er erfarne
og motiverende og sørger for, at du
bliver klædt godt på til arbejdet
som taxichauffør. Du får kendskab til
arbejdsret, færdselslovgivning, taxi
lovgivning, arbejdsmiljø/ergonomi,
befordring af særlige grupper, kundeservice, konflikthåndtering/kommunikation samt førstehjælp og efter
uddannelsen kan du:
•
•

•
•

Udvise rutineret og passager
venlig kørsel
Udvise energirigtig kørselsadfærd
Betjene og anvende GPS-udstyr

Forudsætning for
opnåelse af bevis
Forudsætning for opnåelse af bevis:
• Du skal være 21 år eller derover
ved uddannelsens påbegyndelse
• Have kørekort i kategori B (almindelig bil) i mindst 3 år
• Opfylde visse krav til helbredet.

Vil du køre flextrafik og
sygetransport?
Med et kvalifikationsbevis til taxikørsel
har du mulighed for at specialisere dig
inden for offentlig servicetrafik, hvor
du hjælper med transport af ældre,
syge eller fysisk handicappede borgere.
Det er en opgave, der stiller ekstra
ordinære krav til viden, køretekniske
færdigheder og menneskelige kompetencer.
AMU-Fyn tilbyder forskellige kurser for
befordring af disse særlige grupper
(BAB-kurser). Læs mere på amu-fyn.dk
eller kontakt os for mere information.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Heidi Wallstrøm
Tlf. 63 13 53 00
hw@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

10050819

•

På en sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde føre og betjene køretøjet
Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne bag
grund udføre en sikker og for
svarlig kørsel
Udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som
chauffør, der udfører erhvervs
mæssig persontransport

•
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