CHAUFFØR
UDDANNELSER

KØR FLEXTRAFIK &
SYGETRANSPORT
For at få job som flextrafikchauffør, skal du have et BAB
bevis, som består af 3 uddannelsesforløb, på i alt 5 dage
og enten kvalifikationsuddannelsen til taxi eller stort
erhvervskørekort til bus.
Med et BAB bevis kan du blive chauffør for personer, som
har svært ved at komme rundt på egen hånd. Du lærer bl.a.
om sygdom, fastspænding af kørestole samt brug af lift
og trappemaskine. Du vil komme til at køre med kørestolsbrugere, ældre, skolebørn, handicappede og patienter til
sygehuse. Dit job som chauffør bliver at køre til og fra forskellige aktiviteter i hverdagen, behandlinger eller indkøb.
Du får et betydningsfuldt arbejde, som har en stor værdi for
både det enkelte menneske og samfundet.
Har du et BAB bevis fra tidligere, kan du nøjes med 3 dages
”Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”.
VIDSTE DU?
At der er stor efterspørgsel på chauffører, der kan køre
flextrafik. Derfor er der rigtige gode chancher for at få et
job i branchen, når du er færdig med din uddannelse. Vi
hjælper dig gerne med kontakter til vognmænd, som søger
arbejdskraft.

Se bagsiden for supplerende chaufføruddannelser.

GRATIS INFORMATIONSMØDE
Onsdage, i ulige uger fra kl. 10-12 afholder vi
informationsmøde om job og uddannelse i
transportbranchen. Kig forbi U/NORD i Hillerød,
Peder Oxes Allé 4. Vi har kaffe på kanden og
tid til at svare på dine spørgsmål. Du har også
mulighed for at komme ned i vores transportafdeling og sidde bag rattet og tale med andre
kursister og undervisere.

5 dages BAB - kr. 620,-.
30 dages buskørekort - kr. 3.720,-.
10 dages taxikørekort - kr. 1.180,-.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk.

KURSUSCENTER

CHAUFFØRUDDANNELSER
AMU

Titel

* Pris kr.

47874

Introduktion til offentlig servicetrafik // 1 dag
BAB 1
Du får kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik,
samt viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for
befordring af borgere med forskellige behov. Du får kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt
som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

124,00

48104

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. // 2 dage
BAB 2
Du får viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap
og fokus på dine egne arbejdsstillinger. Du lærer at håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres
specielle fysiske og psykiske situation. Du får også viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, så
du kan befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt. Du lærer også at reagere hensigtsmæssigt i
tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende
brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj

248,00

48105

Befordring af fysisk handicappede passagerer // 2 dage
BAB 3
Du kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer. Du lærer at betjene
trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede korrekt og
professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse. Du lærer også at kommunikere med den
bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

248,00

48206

Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik // 3 dage
BAB 4
Hvis du allerede har et BAB bevis, kan du deltage på Ajourføringen. Her får du en repetition af de tre dages BAB
uddannelser, så du er opdateret på den nyeste viden. Desuden lærer du at føre køretøjet defensivt og økonomisk.

372,00

40531

Personbefordring med bus // 30 dage
Kørekort til bus
Uddannelsen indeholder teoriundervisning og kørelektioner samt erhvervelse af EU-beviset.
Bemærk, at der udover prisen, skal påregnes gebyrer til lægeerklæring, teori- og køreprøve m.m.

3.720,00

48652

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj // 10 dage
Taxi & limousinekørsel
Uddannelse til chauffører, som skal udføre erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.
Bemærk, at der udover prisen, skal påregnes gebyrer til lægeerklæring og chaufførkort.

1.240,00

46493

Konflikthåndtering // 3 dage
I forbindelse med dit job som chauffør, er det til tider nødvendigt, at kunne nedtrappe eller afværge en konflikt.
På dette forløb lærer du at afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og
professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved din personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden
opmærksom på stresssymptomer.

248,00

* Pris: Hvis du ikke har en længerevarende videregående uddannelse, efter evt. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan du deltage på
diverse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter.For yderligere oplysninger, målgruppe, priser
m.m., se unord.dk. Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på indhold, pris og varighed.
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