CHAUFFØR
UDDANNELSER

KØR VAREBIL
D. 1. juli trådte den nye varebils lov i kraft. Det betyder, at
du som chauffør skal uddannes, hvis du kører eller ønsker
at køre varebil. Varebilsuddannelsen sikrer dig de nødvendige kvalifikationer. Loven gælder for varebiler på under
3500 kg, som kører erhvervsmæssig kørsel med stykgods
over 11 kg. for fremmed regning.
To uddannelser inden for varebil
Grunduddannelsen, som er for dig, der aldrig har kørt varebil før, eller har under to års erfaring som varebilschauffør.
Efteruddannelsen, som er for dig, der har haft mindst 2 års
beskæftigelse som varebilschauffør i de sidste 10 år.
BEMÆRK: Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), har du automatisk de samme rettigheder
som indehavere af et varebilschauffør uddannelsesbevis
(VUB). Du skal derfor ikke på uddannesle.
Gebyrer
På begge uddannelsesforløb, skal du påregne et gebyr til
Færdselsstyrelsen for sagsbehandling af beviser og tilladelser på 340 kr.
Deltagerprofil
For at deltage på grund- og efteruddannelsen til varebil,
skal du have gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori B).
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 tale med andre kursister og
undervisere.

3 dages Grunduddannelse - kr. 372,-.
2 dages Efteruddannelse - kr. 248,-.
Ingen ventetid.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk eller
varebilskrav.dk.
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48850

Grunduddannelsen - Bliv varebilschauffør på 3 dage
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffører
Vil du køre varebil og er du ny chauffør, eller har du under 2 års erfaring som varebilschauffør, er det et lovkrav,
at du deltager på 3 dages varebil uddannelse. Uddannelsen kvalificerer dig til at køre varebil med op til 3.500 kg.
med stykgods over 11 kg.

* Pris kr.
372,00

Undervisningen består af en blanding af teori og praksis. Du lærer bl.a. at udføre korrekt lastsikring i varebiler
og bliver opdateret på din førstehjælp. Herudover bliver du undervist i de gældende færdselsregler, uheldsforebyggelse og ergonomi.
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig multiple choice prøve, og der udstedes uddannelsesbevis (VUB) til varebilschauffører, som gælder i 5 år. Herefter skal du på den lovpligtige 2 dages efteruddannelse.
48851

Efteruddannelse for varebilschauffører på 2 dage
Efteruddannelse for varebilschauffører
Uddannelsen er for dig, der er erfaren varebilchauffør med over to års erfaring inden for de seneste 10 år og
sikrer, at du er opdateret på den nyeste lovgivning og viden inden for feltet.

248,00

Undervisningen på efteruddannelsen tager udgangspunkt i, at det skal være brugbart i dit arbejde som varebilschauffør, og består af en god blanding af praktiske øvelser og teori. Du vil bl.a. blive undervist i de gældende
færdselsregler, lastsikring, uheldsforebyggelse og ergonomi. Du vil også få opdateret din førstehjælp.
Andre muligheder
47854

Godstransport med lastbil // 30 dage
Kørekort til lastbil
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

48644

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis // 10 dage
Bliv certificeret kranfører
Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis.

1.240,00

47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat // 2 dage
Lovpligtig certifikatuddannelse. Husk, at certifikatet skal fornyes hvert 5. år.
Uddannelsen er lovpligtig for dig, der skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med anlæg, drift og vedligeholdsopgaver.

248,00

47592

Gaffeltruck certifikatkursus B // 7 dage
Tag et truckcertifikat
Med et truckcertifikat i hånden får du en række spændende jobmuligheder. Du opnår certifikat, så du kan føre
og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere samt foretager korrekt stuvning, optagning og afsætning
af forskellige typer gods.

868,00

* 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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