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Uddannelsen til dig der vil arbejde som chauffør
for taxi-, limousine- eller sygetransport

TAXI
Limousine

sygetransport

®



TAXI-, LIMOUSINE- OG SYGETRANSPORT

Personbefordring med taxi
Til dig, der søger arbejde som chauffør for 

taxi-, limousine eller sygetransportkørsel

Du vil efter uddannelsen være i stand til at 

føre hyrevogn på en sikkerhedsmæssig for-

svarlig måde, og kunne vurdere egen og an-

dre trafikkanters adfærd, og på denne bag-

grund køre defensivt og økonomisk.

Køreprøve:
Der afholdes køreprøve til kategori B-Erhverv 

samt Kvalifikationsprøve til taxikørsel

Adgangskrav:

•	 21 år

•	 Kørekort - kategori B

•	 Gyldig lægeerklæring og ren straffeattest

•	 Beherske det danske sprog

Kursusnr.: 46927

Varighed: 25 dage

Overblik over uddannelsens indhold:

•	 Udførelse af taxi-, limousine- og offentlig 

servicekørsel samt sygetransportkørsel

•	 Udførelse af korrekt kundebetjening 

over for forskellige kundetyper

•	 Håndtering af konflikter

•	 Udførelse af bestillingskørsel

•	 Udførelse af kørsel under hensyn til 

færdselssikkerhed, og energirigtig kørsel

•	 Førstehjælp

Som taxichauffør, transporterer du mange typer mennesker 
fra sted til sted. Det er din opgave, at gøre transporten kom-
fortabel og yde en god kundeservice.

Du skal desuden være punktlig og kunne overholde tidsplaner samt være indstil-
let på skiftende mødetider og weekendarbejde.

Med styr på kommunikation, giver du kunder på alle niveauer, en god oplevelse.

På AMU SYD i Kolding, kan du tage de uddannelser der kræves, for at blive en 
god og stabil taxichauffør.



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

Kvalifikation til taxikørsel
Lovpligtigt kursus til dig der vil køre taxi og 

allerede har B-erhverv

Du lærer at udfører taxi-, limousine- og offent-

lig servicekørsel samt udføre sygetransport i 

overensstemmelse med  færdselslovens og 

taxilovgivningens bestemmelser.

Kurset er lovpligtigt og du opnår kvalifika-

tionsbevis til taxikørsel jf. Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012.

Adgangskrav: 
Kørekort - kategori B-erhverv

Kursusnr.: 46926

Varighed: 6 dage

Overblik over uddannelsens indhold:

•	 Udførelse af taxi-, limousine- og offentlig 

servicekørsel samt sygetransportkørsel

•	 Udførelse af korrekt kundebetjening 

over for forskellige kundetyper

•	 Håndtering af konflikter

•	 Udførelse af bestillingskørsel

•	 Udførelse af kørsel under hensyn til 

færdselssikkerhed og energiøkonomisk 

kørsel

•	 Førstehjælp

Befordring af bevægelses-
hæmmede
Obligatorisk uddannelse for 

flextrafikchauffører

I forbindelse med indførelsen af begrebet 

Offentlig Service Trafik (FLEXTRAFIK), er der 

indført krav om obligatorisk uddannelse til de 

chauffører, der skal udføre kørslen.

Uddannelsen består af 3 moduler:

Modul 1: 
Introduktion til offentlig servicetrafik 

(46803) - 1 dag

Modul 2: 
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede 

passagerer (46941) - 2 dage

Modul 3: 
Befordring af fysisk handicappede passage-

rer (46943) - 2 dage

Læs mere om uddannelsen i særskilt folder 

eller på www.amusyd.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE

Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation 
er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Janne Holm 76 37 37 31 • jrh@amusyd.dk

Uddannelseskonsulent: Flemming Pedersen  76 37 37 35 • fp@amusyd.dk


