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Så kører bussen!
Er du klar til et spændende og
ansvarsfuldt job, hvor du er den
vigtigste person?
Et job som buschauffør er meget
mere end at være ratholder. At være
chauffør for andre mennesker er et
stort ansvar, der stiller ekstra krav
til hensynsfuld og sikker adfærd i
trafikken. Det er også vigtigt, at du er
venlig og yder god kundeservice.
På AMU-Fyn er service og kvalitet i
højsædet, og du bliver godt klædt på;
uanset om du ønsker at blive rute–/
bybuschauffør eller chauffør i turistbranchen. Vi har et trygt og moderne
undervisningsmiljø med erfarne
undervisere og en høj beståelsesrate.
Efter endt uddannelse har du erhvervet kørekort i kategori D-EP samt EU
kvalifikationsbevis, og du kan:
• Føre og betjene bus på en sikker
og forsvarlig måde
• Vurdere egne og andre trafikanters adfærd og på denne bag
grund udvise sikker adfærd
• Anvende reglerne for færdselssikkerhed, miljøsikkerhed, service
og logistik

Dette er ikke
endestationen

Økonomi under
uddannelsen

EU har, gennem et direktiv, fastsat
krav om en obligatorisk grund- og
efteruddannelse for buschauffører.
Efteruddannelsen skal gennemføres
hvert 5. år.

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Derudover har AMU-Fyn en række
kurser, som løbende kan give dig nye
kompetencer og inspiration til det
daglige arbejde som buschauffør.
Det er eksempelvis:
• Energirigtig kørsel med simulator
• Sikker adfærd – nul arbejdsulykker
• Uheldsforebyggelse
• Kommunikation og konflikt
håndtering
• Køreteknik
• Sundhed

Sådan får du bevis
Uddannelsesbevis udstedes til de
deltagere, som efter underviserens
vurdering, har gennemført med et
tilfredsstillende resultat og som har
erhvervet de kompetencer, der er
beskrevet i målet med uddannelsen.

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.
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Gå ind og følg AMU-Fyn på:

10061119

Derudover lærer du grundlæggende
førstehjælp på uddannelsen.
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