
LASTBIL  |  VOGNTOG  |  ADR  |  KRAN  |  GAFFELTRUCK 
BUS  |  FLEXTRAFIK  |  SYGETRANSPORT  |  RUTEBUS
EU-EFTERUDDANNELSE  |  KUNDESERVICE

KURSUSCENTER
HILLERØD  |  HELSINGØR  |  FREDERIKSSUND  |  LYNGBY

    CHAUFFØRUDDANNELSER 
MÅLRETTET JOB

Til dig, der er jobsøgende!



Med et kørekort til lastbil, har du muligheden for at udleve drømmen som 
godschauffør, hvor du kan være meget selvstændig og komme vidt omkring 
i både Danmark og udlandet. Der bliver hver dag transporteret store mæng-
der gods rundt i hele verden. Som lastbilchauffør bliver det dit ansvar, at 
godset kommer sikkert frem til det aftalte tidspunkt.

ADGANGSKRAV
    Godkendt lægeerklæring til lastbil fra egen læge.
    Kørekort til personbil – kat. B.
    Kunne beherske det danske sprog på niveau ”Prøve i dansk 2”.
    Være fyldt 21 år på prøvedatoen.

30 DAGES KØREKORT TIL LASTBIL - INKL. TEORI- OG KØREPRØVE

    Hold hjulene i gang i en verden 
med vækst
Et selvstændigt job med frihed på landevejen og din yndlingsmusik  
i højtaleren.

JOBMULIGHEDER
Med et lastbilkørekort i hånden er job-
mulighederne mange. Du kan bl.a. blive 
godschauffør, tankvognschauffør, reno-
vationsmedarbejder eller flyttechauffør.

Vil du have endnu flere jobmuligheder, 
kan du supplere dit lastbilkørekort med et 
ADR bevis, og et kørekort til Vogntog. Det 
giver dig mulighed for at køre med farligt 
gods eller lastbil med vogntog/træk-trailer 
inden for fx distribution og eksport.

UDDANNELSESMULIGHEDER INDEN FOR LASTBIL & LAGER

AMU Titel Dage Pris kr.

47854 Godstransport med lastbil 30 32.923,00

45114 Kørsel med Vogntog, kat. C/E 20 19.454,00

47696 ADR Grund- og specialiceringskursus 5,4 5.153,98

47592 Gaffeltruck Certifikatkursus B 7 5.915,20

48644 Mobile kraner 8-30 tm_med integreret kranbasis 10 8.847,00

47136 Vejen som arbejdsplads certifikat 2 1.315,30

46493 Konflikthåndtering 2 1.930,00

48660
44722

48611
48630

EU-efteruddannelse - i alt
Obligatorisk del
Køre- og hviletidsregler 

+ enten:
Ajourføring for stykgods- og distribution
Ajourføring for entreprenørchauffører

5
2
1

2
2

5.368,75

LASTBILCHAUFFØR

Opstart hvér 14. dag 
- ingen ventetid.

Se mere på unord.dk for målbeskrivelser af uddannelsesfagene, 
datoer, lovgivning m.m.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine muligheder, så er 
du velkommen til at kontakte:
Kursussekretær  
Helle Johansen
T. 48 22 53 06
M. kursusadm@unord.dk

Uddannelseskonsulent  
Linda Marhauer
T. 91 33 00 06
M. lmar@unord.dk



Med et buskørekort åbnes døren til flere spor i branchen, i en meget flek-
sibel hverdag med kollegaer og mennesker i centrum. Du kan med buskø-
rekortet udføre erhvervsmæssig befordring i køretøjer over 3.500 kg. med 
mere end 9 personer. Du skal også have et buskørekort, hvis du ønsker at 
køre minibusserne inden for flextrafik/sygetransport.

ADGANGSKRAV
    Godkendt lægeerklæring til bus erhverv fra egen læge.
    Kørekort til personbil – kat. B.
    Kunne beherske det danske sprog på niveau ”Prøve i dansk 2”.
    Være fyldt 23 år på prøvedatoen.
    Have en ren straffeattest.
    Have en ren børneattest. 

30 DAGES ERHVERVSKØREKORT TIL BUS - INKL. TEORI- OG KØREPRØVE

    Kørsel fra A-B
Hvis du er glad for at køre og samtidig kan lide at arbejde med mennesker 
og yde en god kundeservice, skal du vælge busbranchen. 

JOBMULIGHEDER
Med et buskørekort i hånden er jobmulig-
hederne mange. Du kan bl.a. blive bus-
chauffør i bybus, køre togbus, flixbus eller 
turistbus. Du kan også køre flextrafik/
sygetransport i minibusserne/handicap-
busserne. Hvis du ønsker at køre turistbus 
i udlandet, kræves der 2 års erfaring.

For at opnå fuld udnyttelse af dit buskøre-
kort, er det en forudsætning, at du sup-
plerer dit kørekort med enten et 5-8 dages 
BAB-kursus, som giver mulighed for at 
køre flextrafik og sygetransport eller med 
6 dages Rutebus, Billettering og Kunde-
service, for at kunne køre rutebus. Det 
bedste er, hvis du kan få bevilliget begge 
muligheder.

UDDANNELSESMULIGHEDER INDEN FOR BUS / FLEXTRAFIK

AMU Titel Dage Pris kr.

40531 Personbefordring med bus 30 32.923,00

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik (BAB 1) 1 696,35

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas., (BAB 2) 2 1.592,30

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB 3) 2 2.336,20

48206 Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik (BAB 4) 3 3.394,30

48900 Trafikselskabet, kundeservice og billettering 2 1.360,00

48903 Rutebuschauffør 4  3.670,80 

46493 Konflikthåndtering 3 1.930,00

48616
44722
48619

EU-efteruddannelse i alt
Obligatorisk del
Køre- og hviletidsregler
Ajourføring

5
2
1
2

5.368,75

BUSCHAUFFØR
FLEXTRAFIK

Se mere på unord.dk for målbeskrivelser af uddannelsesfagene, 
datoer, lovgivning m.m.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine muligheder, så er 
du velkommen til at kontakte:
Kursussekretær  
Helle Johansen
T. 48 22 53 06
M. kursusadm@unord.dk

Uddannelseskonsulent  
Linda Marhauer
T. 91 33 00 06
M. lmar@unord.dk

Opstart hvér 14. dag 
- ingen ventetid.



Kursuscenter

Hør mere om de forskellige muligheder inden for trans-
portbranchen og hvilke kompetencer der skal til, for at 
varetage et job som chauffør - enten i godstransport eller 
personbefordring.

At være chauffør åbner døren til mange jobmuligheder og 
lige nu er der stor efterspørgsel på chauffører i Danmark. 
Der skønnes i branchen, at der mangler 2.500 chauffører. 
Du har derfor god mulighed for at gå direkte i job efter 
endt kursus. 

Uanset om du er ny i branchen, eller ønsker at få opfri-
sket dine kompetencer, sikrer vi på U/NORD, at du efter 
uddannelsesforløbet er godt kørende og opdateret med 
det seneste nye inden for branchen.

TID & STED
Onsdage i ulige uger fra kl. 10.00-12.00.
På U/NORD, Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød.

Det koster ikke noget at deltage. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

    Vil du vide mere om transportområdet?
Kom til en gratis og uforpligtende Åben Vejledning hvér anden onsdag. 

KURSUSCENTER
PEDER OXES ALLÉ 4, 3400 HILLERØD

T. 48 29 00 00  |  W. unord.dk  |  M. info@unord.dk

Som jobsøgende, skal du have godkendelse af dit jobcenter for deltagelse i uddan-
nelsesforløbene. Jobcentret afholder udgiften til deltagerbetalingen.

Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du selv vælge hvilke arbejds-
markedsuddannelser, du ønsker at deltage i - dog skal de være godkendt på posi-
tivlisten, hvilket alle vores uddannelsesforløb er.

Du kan selv sammensætte din kursuspakke inden for din ret til 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Du har i alt 30 dage, du kan disponere over, og dit jobcenter afholder 
udgiften for deltagerbetalingen.

Ønsker du at supplere med andre uddannelser, eller har du ikke ret til 6 ugers 
jobrettet uddannelse, kan du ansøge dit Jobcenter om en jobplan.

Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indfl ydelse på 
pris, varighed, målgrupppe og indhold. Se mere på unord.dk.

    Er du jobsøgende?


