
 Vil du være   
 lastbilchauffør?
Tag et lastbilkørekort og bliv klar 
til et job som lastbilchauffør.



Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
Akassen og jobcenteret 
om dine uddannelses
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

Kurser hos UCplus
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 Godstransport med lastbil 30 dage 47854

Kørsel med vogntog, kategori C/E 20 dage 45114

 
Link til 47854 og tilmelding
Link til 45114 og tilmelding
 
Kontakt: 
Henriette Gullberg: Frem til og med 21. juli 2020 / hg@ucplus.dk / 28 609 066
Kim Strunge: 22. juli til og med 24. juli 2020 /  ks@ucplus.dk / 40 858 225
Camilla Qvie: 27. juli til og med 7. august 2020 / cq@ucplus.dk / 22 784 225
Henriette Gullberg: 10. august og frem / hg@ucplus.dk / 28 609 066

B
liv

 c
ha

uf
fø

r t
il 

fl
ex

 
og

 s
yg

et
ra

ns
p

or
t Kursus lille 15 dage

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj 48652

Befordring af fysisk handicappede passagerer 48105

Befordring af sygdoms og alderssvækkede pas. 48104

Introduktion til offentlig servicetrafik 47874

 
Link til kursus (10 dage) og tilmelding
Link til kursus (5 dage) og tilmelding

Kursus stort 35 dage

Personbefordring med bus 40531

Befordring af fysisk handicappede passagerer 48105

Befordring af sygdoms og alderssvækkede pas. 48104

Introduktion til offentlig servicetrafik 47874

 
Link til kursus (Buschauffør) og tilmelding
Link til kursus (5 dage) og tilmelding
 
Kontakt: 
Henriette Gullberg: Frem til og med 21. juli 2020 / hg@ucplus.dk / 28 609 066
Kim Strunge: 22. juli til og med 24. juli 2020 /  ks@ucplus.dk / 40 858 225
Camilla Qvie: 27. juli til og med 7. august 2020 / cq@ucplus.dk / 22 784 225
Henriette Gullberg: 10. august og frem / hg@ucplus.dk / 28 609 066

Der er stor efterspørgsel på lastbilchauffører, 
og branchen oplever vækst. Der er derfor  
gode chancer for at få job som lastbilchauffør 
– også som nyuddannet.

Hvad består uddannelsen af?
Uddannelsen består af følgende kurser: 
Lastbilkørekort (30 dage), Kørsel med 
anhænger (20 dage). 

Kan alle tilmelde sig?
For at deltage i kurset skal du være fyldt 18 
år, have dansk udstedt kørekort til kategori 
B (personbil), kunne tale, læse og forstå 
dansk og have en godkendt lægeerklæring.

Hvad kan jeg med uddannelsen?
Med uddannelsen kan du arbejde  
som lastbilchauffør i mange  forskellige 
 brancher for eksempel distribution, 
 flyttefirmaer, olie/benzintransport, 
 sværgods m.m.

Hvornår starter kurset?
Der starter nye hold hver tredje uge.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager 
kurset?
Tager du kurset i opsigelsesperioden,  
får du løn fra din virksomhed. Er du blevet 
ledig, kan du få dagpenge.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej

ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.
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https://ucplus.dk/transport/
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=24991
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=37470
https://ucplus.dk/kurser/?KategoriId=3005&Aktivitet=20-103
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=44339
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=24987
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=44339
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Personbefordring med bus 30 dage 40531

Billettering og kundebetjening 3 dage 45288

Rutebuschaufførens arbejdsopgaver 3 dage 48903

 
Link til kursus 40531 og tilmelding
Link til kursus 45288 og tilmelding
Link til kursus 48903 og tilmelding
 
Kontakt: 
Henriette Gullberg: Frem til og med 21. juli 2020 / hg@ucplus.dk / 28 609 066
Kim Strunge: 22. juli til og med 24. juli 2020 /  ks@ucplus.dk / 40 858 225
Camilla Qvie: 27. juli til og med 7. august 2020 / cq@ucplus.dk / 22 784 225
Henriette Gullberg: 10. august og frem / hg@ucplus.dk / 28 609 066
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Link til kurset og tilmelding
 
Kontakt: 
Henriette Gullberg: Frem til og med 21. juli 2020 / hg@ucplus.dk / 28 609 066
Kim Strunge: 22. juli til og med 24. juli 2020 /  ks@ucplus.dk / 40 858 225
Camilla Qvie: 27. juli til og med 7. august 2020 / cq@ucplus.dk / 22 784 225
Henriette Gullberg: 10. august og frem / hg@ucplus.dk / 28 609 066

https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=24329
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=44997
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=45009
https://ucplus.dk/kurser/?AktivitetId=24987
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