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GAFFELTRUCK
– CERTIFIKATKURSUS B
Efter kurset er du i stand til at
• føre og betjene gaffeltruck og gaffelstablere
• foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af
gaffeltruck og gaffelstablere
• optage og afsætte gods i varierende højder i
reoler og blokstabler
• transportere gods i reolgange, snævre rum,
ramper og pladser
• at stuve gods på lastbil, banevogn og container.
Kurset er oftest nødvendigt, hvis du arbejder på et lager.
På kurset får du også kompetencer, som efterlyses på
byggepladser og i forbindelse med mange chaufførjobs, så
chaufføren selv kan foretage af- og pålæsning af lastbilen.
MÅLGRUPPE
Chauffører, lagermedarbejdere og ledige, der vil forbedre
deres kompetencer.
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt
kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.

Varighed: 7 dage
Deltagerpris: 882,00 kr.
Pris for ledige: 6038,60 kr.
Kursusnr.: 47592

Kurset
afvikles også
på engelsk

VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS
– ADR-CERTIFIKAT
GRUND- OG SPECIALISERINGSKURSUS
TANK OG KLASSE 1
Mange transportvirksomheder efterspørger
medarbejdere, der har ADR-certifikat, som er et lovkrav
for at kunne transportere farligt gods på landevejene.
På kurset får du viden om
• sikkerhedsinstrukser
• håndtering, surring og stuvning af farligt gods
• afmærkning af køretøj
• sikkerhedsregler.
Kurset udbydes i fire forskellige variationer
•
•
•
•

Grundkursus
Grundkursus + Tank
Grundkursus + kl. 1
Grundkursus + kl. 1 + tank

MÅLGRUPPE
Godschauffører og ledige med lastbilkørekort, som vil forbedre
deres kompetencer.

Varighed: 3 - 5,4 dage
Deltagerpris: 378,00 - 680,40 kr.
Pris for ledige: 3.028,85 - 5.267,93 kr.
Kursusnr.: 47696 - 46905 - 47701 - 47694

REALKOMPETENCEVURDERING
Er du 25 år eller derover, og drømmer du om at blive faglært, kan du
blive det med EUV - erhvervsuddannelse for voksne.
Før du starter på uddannelsen, bliver du realkompetencevurderet,
så du ikke skal bruge tid på at lære det, du i forvejen kan.
En realkompetencevurdering er en samlet vurdering af dine
praktiske og teoretiske kompetencer. Formålet med vurderingen
er at afklare, om og hvor meget du kan afkorte den erhvervsuddannelse, du ønsker at tage.

Vurderingen laves på grundlag af dokumentation af dine praktiske
og teoretiske kompetencer samt evt. en praktisk afprøvning.
Varighed: ½ - 10 dage
Pris: Gratis
Kursusnr.: 25000

REPETITIONSKURSUS:
VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS
ADR-CERTIFIKAT
Dit ADR-certifikat skal fornyes hvert 5. år - det kan
du gøre på Learnmark Efteruddannelse.
På kurset bliver du opdateret på det nyeste inden for
området.
Kurset udbydes i fire forskellige variationer
•
•
•
•

Grundkursus
Grundkursus + Tank
Grundkursus + kl. 1
Grundkursus + kl. 1 + tank

MÅLGRUPPE
Godschauffører med ADR-certifikat.
Varighed: 1,7 - 3,3 dage
Deltagerpris: 214,20 - 415,80 kr.
Pris for ledige: 1.816,02 - 3.308,74 kr.
Kursusnr.: 47706 - 47707 - 47714 - 47716

KURSER

MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER

SIKKERHEDSUDDANNELSE
VED FARLIGT GODS

EU–EFTERUDDANNELSE FOR
GODSCHAUFFØRER

- FUNKTIONSSPECIFIKT §1.3

Husk, det er lovpligtigt at forny sit EU-bevis for godschauffører
hvert 5. år. Det kan du gøre på Learnmark Horsens.

Hvis du skal transportere farligt gods under frimængde, som
begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder skal du
have et funktionsspecifikt §1.3-kursus.
På kurset lærer du
• at transportere farligt gods under frimængde, som
begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder (EQ)
• at håndtere, surre og stuve farligt gods
• om sikkerhedsregler
MÅLGRUPPE
Alle der medvirker ved forsendelse af farligt gods.
Kontorpersonale, lagermedarbejdere og chauffører.
Varighed: 1 dag
Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 811,40 kr.
Kursusnr.: 45259

På kurset får du den nyeste viden inden for området, og du får
genopfrisket fx regler, førstehjælp og sikkerhedskrav.
Kurset består af tre kurser, som kan tages samlet eller
enkeltvist.
•
•
•

Obligatorisk del
Køre- og hviletidsregler
Køreteknik ajourføring

MÅLGRUPPE
• Godschauffører, der har et gyldigt uddannelsesbevis fra
Trafik- og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015
§ 21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport
• Chauffører der ønsker at få et EU-kvalifikationsbevis for
første gang – dit kørekort skal være udstedt første gang
før den 10. september 2009.
Varighed: 5 dage
Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 7.063,50 kr.
Kursusnr.: 48611 - 48660 - 48466

Vi tilbyder
valgfag efter
virksomhedens
ønske

SÅDAN

TILMELDER
DU DIG VORES KURSER
INTENSIV GRUNDLÆGGENDE
EU-KVALIFIKATIONSUDDANNELSE
Har du brug for at føre en lastbil i forbindelse med
dit arbejde, og har du allerede lastbilkørekort, men du
mangler EU-kvalifikationsbeviset?
Så skal du vælge kurset intensiv EU-kvalifikation. Det er en
lovpligtig efteruddannelse af chauffører, hvis du vil køre med
godstransport.
Du
•
•
•
•

får opdateret din viden om færdselsregler
får viden om lovgivning på området
lærer køreteknik
lærer førstehjælp.

MÅLGRUPPE
Alle over 21 år, der ønsker at køre godstransport med lastbil.
Det kan fx være ledige og ufaglærte, der vil forbedre deres
kompetencer. Du har et lastbilkørekort, som du har erhvervet ved
en privat kørelærer eller ved forsvaret eller lignende efter den 10.
september 2009.
Varighed: 20 dage
Deltagerpris: 2.520,00 kr.
Pris for ledige: 18.889,00 kr.
Kursusnr.: 47855

Du tilmelder dig vores kurser
via vores hjemmeside. Her kan du også
lære mere om kurserne og få mere
information om fx mødetid, adresse
og deltagerforudsætninger.
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KURSER

MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER

MOBILE KRANER >8-30 TM MED INTEGRERET
KRANBASIS
Vil du have retten til at føre lastbilmonterede kraner op til 30 tm?
Så skal du vælge dette kursus.
På kurset lærer du blandt andet at
• betjene kranen sikkerhedsmæssigt og forsvarligt
• udføre anhugning
MÅLGRUPPE
Godschauffører, entreprenører og ledige, der vil udvide deres
jobmuligheder.
Du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt
kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest.
Varighed: 10 dage
Deltagerpris: 1.260,00 kr.
Pris for ledige: 9.038,00 kr.
Kursusnr.: 48644

Kurset
afvikles også
på engelsk

CERTIFIKAT: BETJENING AF
TELESKOPLÆSSER MED GAFLER
Efter kurset
•
•
•
•

kan du betjene en teleskoplæsser med gafler og
mandskabskurv sikkerhedsmæssigt korrekt
har du viden om, hvordan maskinernes stabilitet ændres ved
løft, udskydning af bom samt ved krøjning
kan du optage og afsætte forskellige godstyper samt at
foretage stabling
har du styr på at udføre eftersyn og vedligeholdelse af
teleskoplæsseren.

MÅLGRUPPE
Entreprenører og ledige, der vil forbedre deres kompetencer.
Varighed: 5 dage
Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 4.634,00 kr.
Kursusnr.: 48671

KØRSEL MED VOGNTOG - KATEGORI C/E
På kurset lærer du at køre lastbil med påhængsvogn.
Du får
• teori med efterfølgende teoriprøve
• køreundervisning med efterfølgende køreprøve
• faglig viden om lastsikring og vægtfordeling af gods
• viden om elementær fejlfinding
• viden om transportdokumenter.
MÅLGRUPPE
Godschauffører, entreprenører og ledige, der vil udvide deres
jobmuligheder.
Adgangskrav: har et lastbilkørekort – kørekort C
Varighed: 20 dage
Deltagerpris: 2.520,00 kr.+ 600,00 kr. til teori- og køreprøve,
pasbillede og lægeerklæring
Pris for ledige: 19.859,00 kr.
Kursusnr.: 45114

BLIV
GODSCHAUFFØR
GODSTRANSPORT MED LASTBIL
Drømmer du om at køre lastbil, eller har du brug for
et lastbilkørekort i forbindelse med dit arbejde?
Så skal du vælge Godstransport med lastbil med
grundlæggende EU-kvalifikation. Det er en lovpligtig
efteruddannelse af chauffører, hvis du vil køre med
godstransport.
Du
•
•
•
•

GODSTRANSPORT MED LASTBIL +
GRUNDLÆGGENDE EU-KVALIFIKATION
Drømmer du om at køre lastbil, eller har du brug for et
lastbilkørekort i forbindelse med dit arbejde?
Så skal du vælge kurset Godtransport med lastbil +
grundlæggende EU-kvalifikation. Her tager du

får opdateret din viden om færdselsregler
får viden om lovgivning på området
lærer køreteknik
lærer førstehjælp.

•

ER DU 21 ÅR ELLER DEROVER
Hvis du er 21 år eller derover, varer kurset 6 uger.
Her tager du
• Lastbilkørekort – lastbil C inkl. intensivt
EU-kvalifikationskursus

Du
•
•
•
•

MÅLGRUPPE
Alle der ønsker at køre godstransport med lastbil. Det kan fx
være ledige og ufaglærte, der vil forbedre deres kompetencer.
Du skal have kørekort kat. B for at deltage.

MÅLGRUPPE
Alle mellem 18 og 21 år, der ønsker at køre godstransport med
lastbil. Det kan fx være ledige og ufaglærte, der vil forbedre deres
kompetencer. Du skal have kørekort kategori B for at deltage.

Varighed: 30 dage
Deltagerpris: 3.780,00 kr. + 600,00 kr. til teori- og køreprøve,
pasbillede og lægeerklæring
Pris for ledige: 33.621,00 kr.
Kursusnr.: 47854

Lastbilkørekort – lastbil C inkl. grundlæggende EUkvalifikationskursus

Det er en lovpligtig efteruddannelse af chauffører, hvis du vil køre
med godstransport.
får opdateret din viden om færdselsregler
får viden om lovgivning på området
lærer køreteknik
lærer førstehjælp.

Varighed: 50 dage
Deltagerpris: 6.300,00 kr. + 600,00 kr. til teori- og køreprøve,
pasbillede og lægeerklæring
Pris for ledige: 55.235,00 kr.
Kursusnr.: 47857

UNDERVISNINGSFORM
På Learnmark Efteruddannelse tager vi udgangspunkt i dine behov
og kompetencer, og vi laver gerne individuelle undervisningsforløb
tilpasset dig.

Vi underviser ud fra de nyeste pædagogiske principper, og
vi kan hjælpe dig med særlige IT-hjælpemidler, hvis du har
læsevanskeligheder.

ANDRE KURSER

FOR GODSCHAUFFØRER

KUNDESERVICE

KONFLIKTHÅNDTERING

God kundeservice er at kende sine
kunder og give dem mere, end de
forventer.

Bliv bedre til at håndtere konflikter på
jobbet – både i forhold til passagerer
og kolleger.

Alt dette kan du lære på kurset
Kundeservice, og efter tre dage har du
viden om, hvordan du
• yder god service, når du er i
direkte kontakt med kunderne
• skelner mellem forskellig
kundeadfærd
• bliver mere bevidst om, at
hver adfærd kræver særlig
opmærksomhed og serviceniveau
• yder kompetent og værdig service
over for særlige kundekategorier
som fx fysisk handicappede
• anvender almindelige
salgspsykologiske metoder
• som ansat fører firmaets
firmapolitik om kundeservice ud
i livet.

På kurset lærer du at
• afværge konflikt- og
voldstruende situationer på en
faglig, sikkerhedsmæssig og
professionel måde
• skelne mellem effektiv og
ineffektiv kommunikation
• afværge, nedtrappe og forebygge
uhensigtsmæssige konflikter med
din personlige fremtræden og
adfærd
• være opmærksom på
stresssymptomer, og at
uhensigtsmæssig stress har en
skadelig indflydelse på helbredet
• være opmærksom på reaktioner
hos mennesker efter ubehagelige
oplevelser som fx trusler og
overfald.

Målgruppe
Personer, der har eller søger job inden
for transportbranchen eller andre
brancher, hvor der ydes kundeservice.
Varighed: 3 dage
Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1.689,50 kr.
Kursusnr.: 45261

ENGELSK
- JOBRELATERET
FREMMEDSPROG MED
BASALT ORDFORRÅD
Bliv bedre til at tale engelsk og udvid
dit ordforråd, så du nemmere kan
kommunikere med udlændinge, når du
skal løse dine arbejdsopgaver.
Målgruppe
Alle inden for AMU-målgruppen,
som ønsker at bliver bedre til at
kommunikere på engelsk.
Varighed: 5 dage
Deltagerpris: 950,00 kr.
Pris for ledige: 2.662,50 kr.
Kursusnr.: 44979

Målgruppe
Medarbejdere, der ønsker at kunne
håndtere og nedtrappe konflikter i
forbindelse med jobbet.
Varighed: 3 dage
Deltagerpris: 378 kr.
Pris for ledige: 1.974,20 kr.
Kursusnr.: 46493

ØKONOMI 2020-PRISER
DELTAGERBETALING

Kr. 126,- eller kr. 190,- pr. dag.

VEU-GODTGØRELSE

Deltagere i AMU målgruppen kan søge
om VEU-godtgørelse,
som er 892 kr. pr. dag.

KOMPETENCEFONDSSTØTTE

Hvis du har gennemført en
realkompetencevurdering (RKV), kan
du søge om yderligere støtte fra
Kompetencefonden.

IT FRA BEGYNDER TIL
EKSPERT KURSER
– ÅBENT VÆRKSTED
Grundlæggende kendskab til IT er i
dag et must i alle jobfunktioner.
I vores IT – åbent værksted bliver du
fortrolig i arbejdet med en computer
og får kendskab til de mest anvendte
programmer. Du arbejder med netop
de IT-områder, du har brug for for at
kunne løse dine arbejdsopgaver.
Det kan fx være
• Informationssøgning
• Excel regneark
• Billedredigering
• Opsætning af breve /
mailkorrespondance
Kontakt
Kontakt for yderligere oplysninger:
Jannie Lund Sørensen
M: 42127239
E: jsn@learnmark.dk

KONTAKT
Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med tilmelding til kurser eller ansøgning om VEU-godtgørelse, er du velkommen til at kontakte

Gitte K. Bekker
Kursussekretær
T: 88 16 36 46
E: gkb@learnmark.dk

Peter Hjortdal Andersen
Uddannelsesleder
T: 42 12 73 06
E: pha@learnmark.dk

Hansgert Kristensen
Underviser
T: 42 12 73 88
E: hak@learnmark.dk

Lars Jensen
chefkonsulent
T: 42 12 74 08
E: ljn@learnmark.dk
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