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Vi uddanner folk

Kørsel med vogntog, kategori C/E
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Kursusnr.: 45114 
Varighed:  20 dage 

Bliv en af vejens  
tunge drenge

Med et førerbevis til kørsel med vogn
tog kan du komme til at køre med vir
kelig tunge læs. På den måde bliver
din profil endnu mere attraktiv, og 
det åbner op for nye, spændende  
muligheder i transportbranchen.  
 
Uddannelsen kræver, at du allerede 
har kørekort til lastbil. 

Nye kompetencer på  
20 dage
Undervisningen består af teori, prak
tiske øvelser og køretimer  herunder 
øvelser på køreteknisk anlæg. På 
AMU-Fyn har vi erfarne undervisere, 
moderne faciliteter og en høj bestå
elsesrate.  

Efter endt uddannelse har du erhver
vet kørekort til kategori C/E, og du 
kan:
• Forestå forebyggende vedlige

hold af vogntog, herunder udbe
dre mindre driftsfejl. 

• Udføre opgaver under hensynsta
gen til gældende bestemmelser, 
f.eks. korrekt lastning og anven
delse af specialudstyr

• Foretage ruteplanlægning iht. 
gældende køre /hviletidsbe
stemmelser

• Udvælge transportpapirer 
• Anvende mobile kommunikati

onssystemer

Deltagerforudsætninger

Du skal være fyldt 21 år og have 
gyldigt kørekort til lastbil, kategori 
C. Dette kørekort kræver endvidere 
lægeerklæring.

Uddannelsesbevis udstedes til de 
deltagere, som efter underviserens 
vurdering og ud fra uddannelsens 
mål, har gennemført uddannelsen 
med et tilfredsstillende resultat. 

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs
godtgørelse 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 forbindel
se med tilmelding til AMUkurser via 
www.amufyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Birgit Larsen
 Tlf. 63 13 53 81
 bl@amufyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


