TAG STYRINGEN
TAG EN TRANSPORTUDDANNELSE

Gå ind på transportuddannelser.dk
og læs mere om uddannelserne
Vi håber, du vil være med til at tage styringen!

Og bliv en del af hjulene,
der holder samfundet kørende.

VELKOMMEN TIL
TRANSPORTBRANCHEN
- en branche, hvor vi selv
tager styringen!
I transportbranchen er vi sammen om hver dag at tage styringen og holde hele
Danmark kørende. Vi er samfundets puls og er med til at sørge for, at der er
varer på hylderne, at togene kører sikkert, og at byggeriet bliver færdigt - blandt
meget andet. Med en transportuddannelse bliver du derfor en del af samfundets
vigtigste branche.
En transportuddannelse er det rigtige valg for dig, der vil starte på en uddannelse, som giver gode muligheder og gode fremtidsudsigter. Der er mange
forskellige uddannelser at vælge imellem, så der er helt sikkert også én, der
giver mening for dig.

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs,
frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er
brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage
styringen og vil være med til at holde Danmark kørende.
Lyder det som noget for dig? Så kig videre i brochuren og læs mere om alle
mulighederne i transportbranchen.

GODSCHAUFFØR
Godschauffører tager hver dag
styringen fra deres eget førerhus i
lastbilen og sørger for, at gods og varer
kommer frem til tiden.
Livet som godschauffør er et
selvstændigt liv med en høj grad af
frihed under ansvar, hvor du både er
alene i førerhuset og kan høre høj
musik, og dagligt møder kunder og skal
være firmaets ansigt udadtil.

Som godschauffør får du:
· Kørekort til personbil,
lastbil, lastbil med
påhængs- og sættevogn
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og kran

RENOVATIONSCHAUFFØR
Som renovationschauffør - eller i daglig
tale skraldemand - kommer du i god
form, du får fri tidligere end resten
af samfundet, og du har glade og
taknemmelige kunder.
Du er på arbejde før resten af
samfundet, og det giver en høj grad af
frihed i jobbet. Når du kører lastbil som
renovationschauffør, kan du både gøre
det alene eller med gode kolleger, som
er en del af dit team.

Som renovationschauffør
får du:
· Kørekort til personbil,
lastbil, lastbil med
påhængs- og sættevogn
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og kran

FLYTTECHAUFFØR
Som flyttechauffør er du fysisk aktiv på
arbejdet, du er sammen med dine gode
kolleger, og du er i daglig kontakt med
kunder, som sætter pris på dit arbejde.
Uanset om du skal flytte et klaver
eller porcelæn, så er det dit ansvar, at
tingene bliver pakket, emballeret og
transporteret korrekt. Det kræver, at du
er omhyggelig, grundig og i god form både når tingene skal flyttes til et sted i
Danmark eller til et andet land.

Som flyttechauffør får du:
· Kørekort til personbil,
lastbil, lastbil med
påhængs- og sættevogn
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og farligt gods

TANKBILCHAUFFØR
Tankbilchauffører har frihed i førerhuset
på den store tankbil og det vigtige
ansvar for, at godset bliver transporteret
sikkert frem til kunden.
Som tankbilchauffør kan du både køre
lange ture på landeveje i udlandet
eller kortere ture i det danske land ligegyldigt hvad skal du hver dag sørge
for, at det farlige gods, du ofte skal
køre med, bliver transporteret under
optimale sikkerhedsforhold.

Som Tankbilchauffør
får du:
· Kørekort til personbil,
lastbil, lastbil med
påhængs- og sættevogn
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og farligt gods

LAGEROPERATØR
Som lageroperatør samarbejder du
dagligt med dine gode kolleger om at
holde overblik over lageret, skabe orden
og sørge for, at varerne placeres dér,
hvor de skal.
Det er dig og dit team, der har ansvaret
for, at varer og gods hver dag er klar
til at blive hentet og bragt ud i verden.
Lageroperatørerne er dem, resten af
transportbranchen skal kunne stole
på. På uddannelsen kan du vælge
specialerne transport og logistik.

Som lageroperatør
får du:
· Kørekort til personbil
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og
kørekort til lastbil (på
transportspecialet).

TURISTBUSCHAUFFØR

LUFTHAVNSOPERATØR
Der er fart og tempo, når man som
lufthavnsoperatør arbejder i en lufthavn
og hver dag skal sørge for, at der er
styr på alt, så flyene kan lette, lande og
holde stille.
Som lufthavnsoperatør arbejder du tæt
sammen med dine kollegaer og bliver
en del af et helt centralt team, der hver
dag - blandt andet - skal sørge for at
flyene er lastet korrekt, at flyvebanen er
vedligeholdt, og at sikkerheden er i top.

Flyttechauffør

Som lufthavnsoperatør
får du:
· Kørekort til personbil
· Certifikat til gaffeltruck og
kan få kørekort til lastbil

Kranfører

Tankbilchauffør

Som turistbuschauffør er det dig, der
sørger for at skabe den gode stemning i
bussen, yde en høj grad af kundeservice
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KRANFØRER
Kranførere er uundværlige i alle
byggerier, hvor der skal flyttes
store genstande med præcision og
nøjagtighed.
Som kranfører byder hver dag på
nye, spændende opgaver. Hver
enkelt ting, der skal løftes, kræver
nemlig sine egne beregninger
og sikkerhedsforanstaltninger.
Uanset om du skal hjælpe til på
byggepladsen, med at bygge broer
eller montere vindmøller, så er du
som kranfører hver dag med til at løse
store udfordringer for dine kunder.

Som kranfører får du:
· Kørekort til personbil,
lastbil, lastbil med
påhængs- og sættevogn
· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og kraner

AMBULANCEBEHANDLER

Buschauffør med speciale i kollektiv traffik

En ambulancebehandler rykker ud for
at hjælpe mennesker i nød, hvad end de
er blevet akut syge eller er kommet til
skade. Du bliver en meget vigtig del af
samfundet og skal sørge for, at alle får
den hjælp, de har brug for.
En ambulancebehandler er den,
der vurderer en patients tilstand
og yder akut behandling enten på
ulykkesstedet eller i ambulancen. Som
faglært ambulancebehandler kan du
arbejde på både brandstationer og
redningsstationer, og mens du er i
praktik under uddannelsen, kører du
med i ambulancen som tredje mand en
del af tiden.

Ambulancefører

Som ambulancebehandler får du:
· Kørekort til personbil
· Fag som farmakologi,
sundhed og sygdomslære, psykologi og
kommunikation.
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BUSCHAUFFØR I
KOLLEKTIV TRAFIK
Som buschauffør i kollektiv trafik er du
hver dag med til at holde samfundet
kørende og sørge for, at dine mange
passagerer kommer sikkert fra A til B.
Det er buschaufførens ansvar fra sit
førersæde at yde god kundeservice,
skabe god stemning i bussen og
overholde tidsplanerne. Det er et job
med stabile og faste arbejdstider, hvor
du lærer din rute og dine passagerer
godt at kende.
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Som buschauffør får du:

Havne- og terminalarbejder

· Kørekort til bus
· Branchecertifikater til Ambulancefører
offentlig servicetrafik
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TOGKLARGØRER
Togklargører
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En togklargører er med til at binde hele
Danmark sammen, når de sørger for, at
sikkerheden
på togene er i top,Havneogogat
de
Buschauffør med speciale i kollektiv traffik
terminalarbejder
er klar til at komme ud på skinnerne.
På togbanerne er det op til en
togklargører at kontrollere
bremser,
Ambulancefører
koble vogne, efterse togene og meget
andet, så togene sikkert kan transportere
passagerne fra A til B. På uddannelsen er
det muligt at specialisere sig i enten gods
-eller passagertog.

Turistbuschauffør
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Som togklargører
får du:
· Kørekort til personbil

Vejhjælp

· Certifikat til varebil,
gaffeltruck
· Teleskoplæssercertifikat
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HAVNE- OG TERMINALARBEJDER
Lageroperatør

Godschauffør

Et arbejde i havnen byder på frisk
luft, gode kolleger og en masse
praktisk arbejde. Som havne- og
terminalarbejder er det dig og dit team,
der har ansvaret for at lasten korrekt
bliver flyttet fra skib til land og omvendt.

Buschauffør med speciale i kollektiv traffik

Lufthavnsoperatør

Havne- og terminalarbejder

Som havne- og terminalarbejder får du:
· Kørekort til personbil
Vejhjælp
og lastbil

Ambulancefører

Det kræver godt teamwork og god
planlægning at holde styr på alt det
gods, der kommer til og forlader
havnen i løbet af en arbejdsdag - og
det kræver brug af en masse forskellige
maskiner såsom kraner, gaffeltrucks og
lossekroge.

· Certifikat til varebil,
gaffeltruck og farligt gods
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