
U D D A N N E L S E S I N F O R M A T I O N :

Kørselsdisponent eller 
Lager- og terminal-
disponent (Trin 3)
Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med
styring og disponering af transporter eller lagre og terminaler? Eller arbejder
du allerede med disponering, og kunne du tænke dig at få papir på dine
kvalifikationer? Så er disponentuddannelsen måske noget for dig. 
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Kørselsdisponent inden for vejgodstransport
Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgodsområdet får du de nødvendige 
kompetencer til at styre virksomhedens godstransport og mandskab. Du får opdateret 
din viden om lovgivningen og transportregler, samt regler om arbejdsmarkedets gældende 
overenskomster. Du får ny viden om IT-redskaber, ledelses- og økonomistyringsværkstøjer, 
kvalitetsstyring, kommunikation, konflikthåndtering og trafiksikkerhedsledelse. Derudover 
får du løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger.

Kørselsdisponent inden for personbefordring
På uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring får du de samme 
emner og kompetencer som inden for vejgodsområdet. Dog vil der blive lagt mere vægt på 
kvalitetssikring og mindre på disponering. Dertil vil du skulle arbejde med regler og national 
og international personbefordring, forsikringsforhold og forhold vedrørende køretøj og 
passagerer samt trafikkontrakter. 

Lager- og terminaldisponent
Uddannelsen som lager- og terminaldisponent giver kompetence til at styre lagre  
og/eller terminaler. Der lægges i denne retning vægt på kvalitetsstyringssystemer, kunde-
service, procesoptimering, økonomistyringsværktøjer, simuleringsværktøjer, innovative 
processer og kvalitetssikring.

Disponentuddannelsen er en ét-årig erhvervsuddannelse som kørselsdisponent 
inden for vejgodstransport eller personbefordring (kaldes også kørselsleder, 
kørselsforvalter eller lignende), eller som lager- og terminaldisponent (kaldes
også lagerforvalter, lagerleder, terminalleder eller lignende).

Kørselsdisponent
eller Lager- og
terminaldisponent
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Se bagsiden for oversigt over 
skoler, der tilbyder uddannelsen...

Hvad er adgangskravene?
For at starte på uddannelsen kræver det, at man har et svendebrev 
inden for enten vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet 
eller lagerområdet. Derudover kræver det, at man indgår en ud-
dannelsesaftale med en virksomhed. Typisk er de, der starter på 
uddannelsen, medarbejdere, der har arbejdet i branchen i nogle år 
og ønsker at søge nye udforinger inden for disponering. Man kan 
dog vælge at gennemføre uddannelsen direkte efter, at man som 
ung har fået svendebrev.

Hvis man ikke har svendebrev?
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannelsen, opfylder ikke 
kravet om svendebrev. For erfarne medarbejdere inden for trans-
port findes der Meritvejen, som er den mest direkte vej til svende-
brevet. Kravet for at gå på Meritvejen er, at man skal have mindst 4 
års erfaring fra branchen og være mindst 25 år eller ældre. Du kan 
læse mere om Meritvejen på www.meritvejen.dk. Spørg altid din 
transportskole om netop dine muligheder. 

Hvordan er uddannelsesforløbet?
Uddannelsen varer 1-1½ år, hvoraf man skal 15 uger på skole, som 
splittes op i mindre moduler. Uddannelsen bygges op omkring 
mindre projektopgaver blandet med almindelig faglig undervis-
ning. Den sidste del af uddannelsen koncentrerer sig om den af-
sluttende projektopgave. Ofte tager projektopgaven udgangspunkt 
i den virksomhed man er ansat i, og handler om at optimere en del 
af virksomhedens drift. Der er afsat tid i skoleuddannelse til at 
skrive projektet.  I løbet af uddannelsen vil der indgå virksomheds-
besøg, samt blive mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber, 
fx til flådestyring og lagerstyring. 

Skal man til eksamen?
Der gives karakter i alle fag på uddannelsen, og man skal til en af-
sluttende mundtlig eksamen. Inden man går til eksamen, skal man 
have udarbejdet et projekt, som også er udgangspunkt for den 
mundtlige eksamen. Relevante emner i projektet skal her kunne ud-
dybes. Når uddannelsen er gennemført får du et uddannelsesbevis, 
som udstedes af Transporterhvervets Uddannelser (TUR). 

Hvad koster det?
Uddannelsen er gratis, og der udbetales som minimum overens-
komstmæssig løn under hele uddannelsen. Virksomheden får 
lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under 
skoleophold. I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til 
voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i praktiktiden. 

Mere uddannelse?
Uddannelsen giver adgang til den korte, videregående uddannelse 
som logistikøkonom og efterfølgende bacheloruddannelse. Det 
kan dog være nødvendigt at hæve sit niveau i engelsk og matematik 
for at gennemføre uddannelsen som logistikøkonom. 

Uddannelsen giver endvidere adgang til akademiuddannelsen i 
International transport & logistik, som er den nyere afløser for 
merkonomuddannelsen.

➜ Svendebrev er påkrævet før 
uddannelsesstart

➜ Varer 1-1½  år, heraf 15 uger på skole

➜ Kombination af projektopgaver og 
almindelig faglig undervisning

➜ Afsluttende mundtlig eksamen

➜ Gratis uddannelse med minimum ret 
til overenskomstmæssig løn

➜ Ideel genvej til øvrige uddannelser 
inden for området

FAKTA OM UDDANNELSEN:
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TUR
Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1620 København V, E-mail : tur@tur.dk, Telefon: 35 87 87 00, Telefax: 35 87 87 01
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet.

Hvor foregår
uddannelsen?
Uddannelsen udbydes på forskellige skoler landet 
over, hvor du også kan få mere information om uddannelsen: 

HOLSTEBRO:  
Uddannelsescenter Holstebro, Transport og logistik 
Bastrupgårdvej 5 
7500 Holstebro 
99 12 25 25
www.ucholstebro.dk

FREDERICIA: 
EUC Lillebælt
Teknikervej 2 
7000 Fredericia
79 20 11 11 
www.eucl.dk

SLAGELSE:
Selandia, Mekanik,Transport og Logistik
Dalsvinget 18-20 
4200 Slagelse
58 56 71 76 
www.selandia-ceu.dk

Uddannelsen er udviklet af Transporterhvervets Uddannelser 
(TUR) på branchens vegne og er godkendt af Ministeriet for 
Børn og Undervisning. 




