
Du har sikkert 100 undskyldninger,
men et fedt job kommer altså ikke af sig selv.

Vælger du til gengæld en af de mange 
uddannelser inden for transport, er du sikret

en varieret hverdag, og en spændende
fremtid med mange muligheder.

let røven
og få dig en

uddannelse!



Hvem egner sig til at tage 
en transportuddannelse?

Læs mere om 7 vaskeægte lærlinge på transportuddannelser.dk

 ➜ Dig, der har mindst 02 i dansk og matematik
 ➜ Dig, der brænder for et job inden for transport

Men det kan også være:

 ➜ Dig, der er skoletræt, og hellere vil bruge hænderne end sidde med hovedet i bøgerne
 ➜ Dig, der måske er udfordret med ordblindhed eller på en anden måde har brug for 

ekstra støtte for at kunne gennemføre en uddannelse
 ➜ Dig, der søger en fremtid hvor gode kollegaer og en uformel omgangstone  

på arbejdspladsen bliver en del af din hverdag.

Du kan læse mere om hvem, der typisk vælger en 
transportuddannelse på transportuddannelser.dk

Jeg var helt vildt skoletræt, og vidste bare, at 
jeg ikke skulle gå efter en boglig uddannelse. 
Jeg kan godt lide kombinationen af det at 

være på skole, og få en del teori, og så vende tilbage til 
min læreplads, og bruge noget af det jeg har lært – når 
det går op for mig at der faktisk er en sammenhæng, 
føler jeg virkelig at det her kan lykkes for mig.

Jennifer, 23 år, lager- og logistiklærling på Svendborg Brakes

Jeg har sgu altid haft svært ved at sidde stille, 
og haft det dårligt med skolen. En voksen, 
som jeg kender, fik øje på mig, og fik solgt 

den her idé om at blive flyttechauffør til mig – og det 
er bare det bedste der kunne ske. I stedet for at bruge 
min tid på alt mulig lort, har jeg nu et arbejde der giver 
mening, både for mig og for dem jeg kører for.

Martin, 27 år, flyttechauffør-lærling i Øbro Flytteforretning



Du kan læse om alle de 13 uddannelser  på transportuddannelser.dk

Der findes i alt 13
transportuddannelser

Du kan f.eks. blive
godschauffør:

Du kan også blive
lageroperatør:

Er du selvstændig, ansvarlig, og er du vild med lastbiler?
Så er en uddannelse som godschauffør måske noget for dig.

Som faglært godschauffør beskæftiger du dig med mange slags 
opgaver, og du kan komme til at køre med et hav af forskellige varer. 
Jobbet kan variere meget, alt efter hvilken virksomhed du kommer til 
at arbejde for. 

Kundebetjening er også en vigtig del af arbejdet som godschauffør, 
da du ofte vil være firmaets ansigt udadtil, når du henter og leverer 
varer hos kunderne.

Kan du lide tanken om at arbejde i teams og have det skarpe overblik
over varelageret? Så kan det være, at uddannelsen som lageroperatør
er noget for dig.

Terminal- og lagerarbejde passer til dig, der har ordenssans, og som er
god til at samarbejde. Som lageroperatør håndterer du gods, der
ankommer til lagre eller terminaler. Når du uddanner dig til lageroperatør,
kan du vælge mellem 2 specialer:

1) Speciale i transport:
Du lærer at styre både lager- og transportfunktioner.
Du får kørekort til lastbil, og certifikat til gaffeltruck.

2) Speciale i logistik:
Du bliver specialiseret i logistik og lagerstyring og lærer betydningen af
en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring. Du får kørekort
til almindelig bil samt certifikat til gaffeltruck.



Følg 7
transportlærlinge

og deres uddannelse på
facebook.com/MinTransportuddannelse


