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VIL DU
ARBEJDE MED
MENNESKER?

... Så er en uddannelse til
bus- eller taxichauffør

måske noget for
dig?



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

TRANSPORT

Personbefordring 
 - for dig, der vil arbejde med mennesker

Som bus- eller taxichauffør, transporterer du mange typer 
mennesker fra sted til sted. Det er din opgave, at gøre trans-
porten komfortabel og yde en god kundeservice.

Du skal desuden være punktlig og kunne overholde tidspla-
ner samt være indstillet på skiftende mødetider og week-
endarbejde.

Med styr på kommunikation, giver du kunder på alle ni-
veauer, en god oplevelse.

På AMU SYD i Kolding, kan du tage de uddannelser der kræ-
ves, for at blive en god og stabil bus- og/ eller taxichauffør.

Personbefordring med bus, omfatter rutekørsel, national 
og international turistkørsel, handicapkørsel, samt erhvervs-
mæssig personbefordring.

Køre- og teoriprøve: 
Der afholdes teoretisk og praktisk prøve til Kategori D – 
og Dep (erhvervsmæssig personbefordring) 
Uddannelsen indeholder udover kørekortdelen, 20 dages 
intensiv grunduddannelse, som afsluttes med en kvalifi-
kationsprøve, som ved bestået prøve giver EU-bevis.

Du får i uddannelsen kendskab og viden om bl.a.:
•	 Førstehjælp	
•	 Befordring	af	handicappede 

(Lovpligtig for alle buschauffører, fra marts 2018)
•	 Rengøring	og	vedligeholdelse	af	bussen
•	 Køre-	og	hviletidsbestemmelser	
•	 Energi-	og	miljørigtig	kørsel
•	 Ruteplanlægning	og	kørselsdokumenter	m.	m.
•	 Kundeservice

Adgangskrav:
•	 21 år
•	 Kørekort	-	kategori	B
•	 Gyldig lægeerklæring og ren straffeattest
•	 Beherske	det	danske	sprog

Kursusnr.: 40531 Varighed: 30 dage

Læs mere om uddannelsens indhold på www.amusyd.dk

Efteruddannelsen skal medvirke til at øge færdselssikker-
heden,	forbedre	miljøet	og	sikre	at	du	udfører	jobbet	som	
buschauffør professionelt.

Du skal have gyldigt kørekort D til bus, for at deltage på 
uddannelsen.

På AMU SYD kan du tage EU-bevis løbende og du kan vælge 
mellem 2 forskellige uddannelser:

1. EU-Efteruddannelse for buschauffører

Du	 får	 viden	 om	 færdselsregler,	 	 regler	 for	 arbejdstid,	
køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til 
trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Du	lærer	desuden	at	udføre	førstehjælp	ved	hjertestop.

Du	vil	endvidere	få	kendskab	til	arbejdsmiljø,	trivselsfakto-
rer og sundhed samt brug af digital kontrolapparat.

Kursusnr.: 40527

Varighed: 5 dage

2. EU-Efteruddannelse for buschauffører inkl. køreteknik

Du	 får	 viden	 om	 færdselsregler,	 regler	 for	 arbejdstid,	
køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til 
trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Du	lærer	desuden	at	udføre	førstehjælp	ved	hjertestop.

Du får forbedret dine køreegenskaber, så du kan reagere 
hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situ-
ationer. Du lærer også hvad du kan gøre bag rettet, for at 
undgå disse situationer.

En del af uddannelsen vil foregå på køreteknisk anlæg. 

Kursusnr.: 40530, 45122

Varighed: 5 dage

AMU SYD sender dig en reminder.

Hvis du tidligere har taget EU-bevis hos AMU SYD, minder 
vi dig om, når tiden er inde til at forny dit bevis.

Har du ikke taget EU-beviset hos AMU SYD, kan du selvføl-
gelig få det fornyet hos os alligevel. Du skal blot selv huske 
hvornår og sørge for tilmelding.

Læs mere om uddannelsen i særskilt folder eller på www.amusyd.dk

Du lærer at udfører taxi-, limousine- og offentlig service-
kørsel samt udføre sygetransport i overensstemmelse med  
færdselslovens og taxilovgivningens bestemmelser.

Kurset er lovpligtigt og du opnår kvalifikationsbevis til 
taxikørsel	jf.	Trafikstyrelsens	bekendtgørelse	nr.	405	af	8.	
maj	2012.

Adgangskrav:	Kørekort	-	kategori	B-erhverv

Kursusnr.: 46926

Varighed: 6 dage

Læs mere om kurset i særskilt folder eller på www.amusyd.dk

Personbefordring bus
Uddannelsen der giver dig kørekort til bus

Personbefordring med taxi
Til dig, der søger arbejde som chauffør for 
taxi-, limousine eller sygetransportkørsel

EU-bevis
Lovpligtig efteruddannelse til dig der er 
buschauffør

Kvalifikation til taxikørsel
Lovpligtigt kursus til dig der vil køre taxi 
og allerede har B-erhverv

Du vil efter uddannelsen være i stand til at føre hyrevogn 
på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og kunne vur-
dere egen og andre trafikkanters adfærd, og på denne 
baggrund køre defensivt og økonomisk.

Køreprøve:
Der	afholdes	køreprøve	til	kategori	B-Erhverv	samt	Kvali-
fikationsprøve til taxikørsel

Adgangskrav:
•	 21 år
•	 Kørekort	-	kategori	B
•	 Gyldig lægeerklæring og ren straffeattest
•	 Beherske	det	danske	sprog

Kursusnr.: 46927 Varighed: 25 dage

Læs mere om uddannelsen i særskilt folder eller på www.amusyd.dk

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	passagerer	(46943)	-	2	
dage

Læs mere om uddannelsen i særskilt folder eller på www.amusyd.dk

Befordring af bevægelseshæmmede
Obligatorisk uddannelse for flextrafik-
chauffører

Se alle AMU SYD’s kurser 
inden for personbefordring 
på www.amusyd.dk, eller...

scan QR-koden
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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 SYD’s 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

Tilmeld dig

nyhed
sbre

vet 
herVidste du at du kan få tilsendt spændende kursusny-

heder pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, 
der kunne være relevante for dig. Det er nemt og 
bekvemt og sikrer dig hurtig adgang til yderligere 
informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og 
tilmeld dig med det samme.

KURSUSNYHEDER - DIREKTE I DIN INBOX


