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Med en uddannelse inden for transport står du med 
et stærkt kort på hånden i en branche, der hele tiden 
efterspørger faglærte medarbejdere. I transportbranchen 
møder du ofte mange mennesker i løbet af din dag, og 
du har indflydelse på de arbejdsopgaver, du udfører. Som 
faglært har du mange muligheder for senere at efter- eller 
videreuddanne dig inden for branchen, hvis du vil udvikle 
dig eller skifte job på et senere tidspunkt.

Her i brochuren kan du læse mere om de forskellige 
erhvervsuddannelser, der findes inden for transportom-
rådet. Er du blevet interesseret i at vide mere, kan du 
kontakte din nærmeste erhvervsskole med transportud-
dannelser. Du finder en oversigt over skoler bagerst i 
brochuren.

Hvad er en erhvervsuddannelse inden for transport?
Der er mange forskellige erhvervsuddannelser inden for 
transport. Når du starter på en erhvervsuddannelse, 
starter du med et grundforløb på en erhvervsskole. Når 
du har afsluttet grundforløbet, kan du gå videre til ud-
dannelsens hovedforløb.

Hovedforløbet veksler mellem oplæring i en virksomhed og 
skoleophold. For at du kan starte på hovedforløbet, skal 
du derfor have indgået en uddannelsesaftale om oplæring 
med en virksomhed. Sidste skoleperiode på hovedforløbet 
indeholder en svendeprøve. Når uddannelsesforløbet er 
afsluttet, får du svendebrev og er dermed faglært.

Praktik
Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens 
vejledere hjælper dig gerne med gode råd. Den bedste 
måde at få en læreplads på, er ofte at gå ud og besøge den 
virksomhed, du gerne vil i oplæring hos. Når du er i 
virksomheden på hovedforløbet, læres du op i det 
praktiske arbejde og kommer hurtigt til at indgå som en 
medarbejder, der løser mange forskellige opgaver. På 
nogle uddannelser er der mulighed for at komme i 
skoleoplæring, hvis ikke du kan finde en læreplads.

Varighed
De fleste uddannelser varer normalt 3 år, fra du starter på 
grundforløbet, til du har afsluttet uddannelsen med en 
svendeprøve.

Søger du en udfordrende og praktisk branche, hvor du skal løse mange 
selvstændige opgaver? Så er en erhvervsuddannelse inden for
transportområdet måske noget for dig.

En erhvervsuddannelse
inden for transport  
- noget for dig?

Grundforløb 1 
Typisk for unge

under 18 år.
20 uger.

Grundforløb 2
Uddannelsesspecifikt 

grundforløb.
20 uger.

Hovedforløb
Som udgangspunkt 2,5 års veksling mellem  
skoleophold og praktik, der afsluttes med  

svendeprøve. Se mere om varighed under hver
enkelt uddannelse. 
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En vigtig del af arbejdet som godschauffør går ud på at 
læsse og losse lastbilen med forskellige varer samt sørge 
for, at lasten er ordentligt fastgjort. Som chauffør lærer 
du også at planlægge ruter og udfylde de forskellige  
doku-menter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. 

Du lærer at udføre mange former for godstransport; 
f.eks. distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med
containere og eksportkørsel.

Uddannelsen som godschauffør giver en grundlæggende 
viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. 
Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal 
overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og i 
udlandet.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring . På skolen 
får du undervisning i fag som kørsel, national og  
international transport, logistik, dansk, engelsk, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og afsluttes med svendebrev. 
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdis-
ponent, som tager 1 år. Læs mere om uddannelsen som 
kørselsdisponent på side 17.

Er du til et selvstændigt liv i førerhuset med ansvar for levering af gods 
og varer til mange forskellige slags kunder – både inden for og uden 
for landets grænser?

Godschauffør
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Som tankbilchauffør lærer du alt, der knytter sig til kørsel 
med benzin, olie, kemikalier, slam, gylle og andre flydende 
stoffer samt pulver. Det kan også være foder til dyr eller 
mad til mennesker.

På uddannelsen lærer du at udføre tanktransport under 
optimal sikkerhed for materiel og øvrige trafikanter - og 
under hensyn til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og 
miljørigtig kørsel. Derudover lærer du også at foretage 
almindelig vedligeholdelse og udbedre mindre driftsfejl på 
stort køretøj og tank.

Som faglært tankbilchauffør får du de grundlæggende 
kvalifikationer inden for godstransport; herunder distri-
butionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere 
og eksportkørsel. Du lærer også om de forskellige love og 
regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i 
Danmark og i udlandet.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som kørsel, national og  
international transport, logistik, dansk, engelsk, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og afsluttes med svendebrev. 
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som kørsels-  
disponent, som tager 1 år. Læs mere om uddannelsen 
som kørselsdisponent på side 17.

Er du til personlig frihed på landevejene kombineret med sikkerhed,
omhyggelighed og ansvarsfuldhed? Vil du have ansvaret for transport
af følsomt gods? 

Tankbilchauffør
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Som flyttechauffør beskæftiger du dig med at pakke,  
emballere og håndtere inventar, som skal flyttes over  
kortere eller længere strækninger – det kan være både 
inden for landets grænser og til/fra udlandet. At være 
flyttechauffør giver ofte frie arbejdsforhold under ansvar. 
Det er også et arbejde, der kræver god fysik og  
omhyggelighed, idet der kan forekomme håndtering af alt 
fra klaverer til kopimaskiner.

Som faglært flyttechauffør får du de grundlæggende 
kvalifikationer inden for godstransport; herunder distri-
butionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere 
og eksportkørsel. Du lærer også om de forskellige love og 
regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i 
Danmark og i udlandet.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som kørsel, national og  
international transport, logistik, dansk, engelsk, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og afsluttes med svendebrev. 
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdis-
ponent, som tager 1 år. Læs mere om uddannelsen som 
kørselsdisponent på side 17.

Kunne du tænke dig et arbejde, der både er selvstændigt, fleksibelt
og kræver omhyggelighed, servicemindedhed og god fysik?

Flyttechauffør
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Som renovationschauffør er du med til at sikre en god 
og forsvarlig bortskaffelse af affald ved ejendomme og 
boliger. Du skal derfor være god til at skabe orden, have 
en god fysik samt være indstillet på at skulle tidligt op om 
morgenen og arbejde på skiftende tidspunkter.

Som renovationschauffør bliver du chaufføren med det 
store overblik, der ved en masse om miljøforhold. Du 
lærer at arbejde med renovationslastbiler og det udstyr, 
som bruges til at indsamle og sortere forskellige typer 
affald. Du bliver også i stand til at rådgive virksomheder 
og private om sortering og bortskaffelse af affald på en 
miljørigtig måde. Desuden får du kendskab til gældende 
regler for godstransport, farligt gods, køre-/hviletids-
bestemmelser, lastgrænser, deklarering af affald, fragt-
breve og toldklarering.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som kørsel, national og  
international transport, logistik, dansk, engelsk, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og afsluttes med svendebrev. 
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som kørselsdis-
ponent, som tager 1 år. Læs mere om uddannelsen som 
kørselsdisponent på side 17.

Drømmer du om et job med stor personlig frihed, hvor du kan planlægge 
din egen tid og arbejder i teams? Og hvor du vil lære om sortering og  
bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde?

Renovationschauffør
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Som kranfører bliver du uddannet til at kunne manøvrere 
både lastbilmonterede- og mobile kraner. Det er et
varieret arbejde, hvor hver opgave kræver særlig planlæg-
ning og sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at der ikke 
sker skader på hverken materiel eller mennesker.

Som kranfører skal du kunne beregne, hvordan du løfter 
og flytter dit gods og hvilke hjælpemidler, der er behov 
for. Det kræver stor præcision samtidig med, at du som 
kranfører skal være opmærksom på krav til sikkerhed og 
betjening.

Som faglært kranfører får du de grundlæggende 
kvalifikationer inden for godstransport; herunder 
distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med 
containere og eksportkørsel. Du lærer også om de 
forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods 
skal transporteres i Danmark og i udlandet. 

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som kørsel, national og  
international transport, logistik, dansk, engelsk, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og afsluttes med svendebrev. 
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som kørsels- 
disponent, som tager 1 år. Læs mere om uddannelsen 
som kørselsdisponent på side 17.

Er du til store udfordringer? Kunne du tænke dig at arbejde med
transport af stort gods, som kræver præcision og nøjagtige
beregninger for hver opgave? 

Kranfører
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Som lufthavnsoperatør lærer du at udføre de alminde-
lige arbejdsopgaver inden for lufthavnslogistikken, som 
udføres af transportarbejdere. Du står f.eks. for gods- og 
bagagehandling til og fra fly og kan håndtere lastning og 
losning eller varetagelse af vintertjeneste og vedlige- 
holdelse af lufthavnens udendørsarealer.

Når du uddanner dig som lufthavnsoperatør, får du viden 
om lufthavnslogistik, miljøkrav, sprog og internationale 
forhold, og du lærer at indgå i det daglige samarbejde om 
løsning af service og hjælpeopgaver i lufthavnen.

Som lufthavnsoperatør får du kendskab til logistikkæden 
og sikkerhedsbestemmelser i lufthavnen og lærer at agere 
og færdes i lufthavnen efter gældende bestemmelser.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På uddan-
nelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for 
én eller flere af de faglige profiler: bagage, cargo, aircraft 
servicing, airport service, brand og redning, ground 
handling, rampeservice, fuel og cleaning.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år.  

Synes du, at det lyder spændende at arbejde i en lufthavn? Kunne du 
tænke dig at være en del af det team, der sørger for, at flyene er lastet 
korrekt, og at flyvepladsen er vedligeholdt?

Lufthavnsoperatør
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Som ambulancebehandler rykker du ud til tilskadekomne 
eller syge mennesker. På uddannelsen lærer du at vurdere 
en patients tilstand, yde førstehjælp og give behandling 
på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej til hospitalet. 
Du lærer også at føre ambulancen sikkert og hurtigt  
gennem trafikken både med og uden udrykning.

Du får bl.a. viden om anatomi, fysiologi og sygdomme. 
Du lærer at bruge ambulancens udstyr og andre 
instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer 
du at møde patienter og pårørende på en respektfuld 
måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet 
koldt, når der sker ulykker.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed  
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som farmakologi, sundheds- og 
sygdomslære, udrykning, psykologi, kommunikation og 
samfundslære.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år og 7 måneder i alt.

Brænder du for at hjælpe andre, og kunne du tænke dig at være en del af 
det team, der rykker ud for at hjælpe mennesker, der er blevet akut syge 
eller er kommet til skade?

Ambulancebehandler
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Terminal- og lagerarbejde passer til dig, der er service-
minded, har ordenssans, kan lide effektivitet, og som 
er god til at samarbejde. Som lager- og logistikoperatør 
håndterer du gods, der ankommer til lagre eller  
termina-ler. Det er dit arbejde at kontrollere, at alt 
stemmer, om varerne er uskadte, og at det er den rette 
mængde, der er modtaget. 

Som lager- og logistikoperatør er det din opgave at  
organisere processen, så varerne effektivt kan ekspederes 
videre eller placeres på rette plads. 

Under uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige 
arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendeteg-
ner et moderne lager; herunder at bruge forskelligt udstyr 
til at plukke, emballere og afsende varer. Derudover lærer 
du, hvordan du registrerer varer ved hjælp af IT-systemer, 
samt hvordan du anvender trådløs datafangst og  
stregkodeudstyr.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Indholdet i 
praktikdelen som lager- og logistikoperatør kan variere, alt 
efter hvor du arbejder, hvilke type varer du håndterer, og 
hvad kundernes krav er.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt. Efter trin 1 (efter 1,5 år) 
opnås kompetence som lagermedhjælper. Dernæst kan du 
fortsætte 1,5 år og blive faglært lager- og logistikoperatør 
og få svendebrev. Hvis du har mod på mere uddannelse 
efter svendebrevet, findes muligheden for at blive  
uddannet som lager- og terminal-disponent, som varer 1 
år. Læs mere om disponentuddannelsen på side 17.

Kan du lide tanken om at arbejde i teams og have det skarpe overblik 
over varelageret? 

Lager- og logistikoperatør
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Lager- og transportoperatør passer til dig, der er service-
minded, har ordenssans, kan lide effektivitet, og som er 
god til at samarbejde. Som lager- og transportoperatør 
lærer du at styre både lager- og transportfunktioner samt 
at udføre transportfunktioner.

Du får kørekort til både personbil (kategori B) og til  
lastbil (kategori C) med mulighed for også at få  
anhængerkørekort (kategori C/E). Derudover får du også 
certifikat til gaffeltruck

Under uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige 
arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendeteg-
ner et moderne lager; herunder at bruge forskelligt udstyr 
til at plukke, emballere og afsende varer. Derudover lærer 
du, hvordan du registrerer varer ved hjælp af it-systemer, 
samt hvordan du anvender trådløs datafangst og streg-
kodeudstyr.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Indholdet i 
praktikdelen som lager- og transportoperatør kan variere, 
alt efter hvor du arbejder, hvilke type varer du håndterer, 
og hvad kundernes krav er.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt. Efter trin 1 (efter 1,5 år) 
opnås kompetence som lagermedhjælper. Dernæst
kan du fortsætte 1,5 år og blive faglært lager- og  
transportoperatør og få svendebrev.  
Hvis du har mod på mere uddannelse efter svendebrevet, 
findes muligheden for at blive uddannet som lager- og 
terminaldisponent, som varer 1 år. Læs mere om  
disponentuddannelsen på side 17.

Kan du lide tanken om at arbejde på varelageret og udføre 
selvstændige kørselsopgaver? 

Lager- og transportoperatør
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Som buschauffør i kollektiv trafik lærer du at køre bus på 
en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde.
Du får viden om god kundeservice og lærer at udføre 
mange former for personbefordring; f.eks. bybuskørsel, 
handicapkørsel eller kørsel med rutebil i landdistrikter.

Under uddannelsen lærer du at foretage almindelig
eftersyn, udbedre mindre driftsfejl samt udføre sikker-
hedsmæssigt personbefordring under hensynstagen til 
miljø, arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel.

På skolen får du viden om miljø, sprog og internationale 
forhold i personbefordringserhvervet og bliver undervist 
i, hvordan du leverer god kvalitet og service i forhold til 
virksomhedens kunder og produkter.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som rutebuskørsel, billetter- ing 
og kundeservice, konflikthåndtering, sprog og kultur, 
samt udbud og organisation i kollektiv trafik.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt. Du skal være fyldt 21 år for 
at få kørekort til bus. Efter trin 1 (1,5 år) opnås  
kom-petence som buschauffør. Hvis du har mod på mere 
uddannelse efter svendebrevet, findes muligheden for at 
blive uddannet som kørselsdisponent, som varer 1 år.  
Læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på side 
17.

Kunne du tænke dig et serviceminded arbejde, hvor du er ansvarlig 
for at transportere mennesker fra A til B? 

Buschauffør med speciale
i bybus- og rutebilkørsel
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En turistbuschauffør arbejder typisk for et rejsebureau 
eller en vognmand, der kører med turister, skoler,  
daginstitutioner og andre, der skal transporteres rundt 
i landet eller til udlandet. Derfor er kundebetjening et 
vigtigt område for denne uddannelse.

På uddannelsen lærer du om internationale forhold. 
Du lærer at udfylde de forskellige papirer, der bruges i 
forbindelse med kørsel over landegrænserne. Du lærer 
også at foretage almindelig eftersyn og rengøring af  
bussen, udbedre mindre driftsfejl og udføre 
personbefordring under hensyntagen til miljø, 
arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel.

Du lærer at omgås kunder på den rette måde. Du lærer 
at befordre bevægelseshæmmede og handicappede, 
og du skal også kunne klare konflikter, der evt. opstår i 
forbindelse med arbejdet.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som køreuddannelse, rengøring 
og vedligeholdelse af busser, befordring af bevægelses-
hæmmede samt konflikthåndtering, dansk, IT og 
samfundsfag.

Varighed
Uddannelsen varer 2,5 år i alt. Du skal være fyldt 21 år for 
at få kørekort til bus. Hvis du har mod på mere uddan-
nelse efter svendebrevet, findes muligheden for at blive 
uddannet som kørselsdisponent, som varer 1 år.
Læs mere om uddannelsen som kørselsdisponent på 
side 17.

Kunne du tænke dig et alsidigt og selvstændigt job i et internationalt 
miljø, som kræver godt humør og kundeservice på højt niveau?

Buschauffør med speciale i
international turistbuskørsel
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Som togklargører arbejder du med at rangere og sætte 
togvogne sammen. En vigtig del af arbejdet går ud på at 
kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger
sammen og efterse togene, før de kan meldes klar til 
afgang. 

Togklargøreruddannelsen giver en grundlæggende viden 
om kontrol af teknik, service og sikkerhed i godstog og 
persontog. På skolen træner du, hvordan du læsser og 
tømmer et godstog, og du lærer også at udskifte slidte 
dele, tjekke bremser samt at være opmærksom på skader 
på lejer og hjulringe. Du lærer også at håndtere brand- 
farligt og kemisk farligt gods.

En togklargører kan arbejde hos DB Cargo, DSB, privat-
baner eller i andre virksomheder inden for
transportbranchen.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På 
skolen får du undervisning i fag om surring af godstog 
(fast-gørelse af godset) og gaffeltruck, køreuddannelse, 
togklargøring og færden i spor, samt får undervisning i 
fremmedsprog, samfundsfag og sundhed.

Varighed
Uddannelsen varer 1,5 år til persontog og 1 år og 9 
måneder til godstog inklusive grundforløb 2.

Er du til et praktisk arbejde, hvor du har ansvaret for at sikre 
sikkerheden på togene og sørge for, at de er klar til afgang?

Togklargører
FOTO: Thomas Knoop
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Som faglært havne- og terminalarbejder arbejder du inden 
for håndtering, lastsikring, lastning og losning af gods 
på havne og terminaler. En stor del af arbejdet består i at 
håndtere, laste og stuve varer og gods i terminalen og på 
skibene.

På uddannelsen lærer du at udføre alle almindelige og 
komplekse arbejdsopgaver, der kendetegner en moderne 
havn og terminal; herunder at benytte diverse køretøjer, 
maskiner og udstyr efter gældende regler. Du lærer om 
lastsikring og håndtering af forskellige typer gods.

Du får viden om betydningen af en optimal logistik- og 
kvalitetsstyring og kan være med til at sikre en effektiv 
styring af virksomhedens logistik. Du lærer at køre
gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige IT-
systemer, som bruges til at registrere varer og holde styr 
på placeringen af godset.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
får du undervisning i fag som køreuddannelse, lager-
økonomi, ruteplanlægning og IT-lagerstyring samt fag 
som dansk, naturfag og samfundsfag.

Varighed
Uddannelsen varer 2,5 år i alt. Efter trin 1 (1,5 år) opnås 
kompetence som havnemedhjælper. Dernæst kan du 
fortsætte 1 år og blive faglært havne- og terminalarbejder 
og få svendebrev.

Er du til frisk luft og praktisk arbejde, hvor du sammen med dit team 
sørger for at sortere og laste varer og gods i havneterminalen og på 
skibene? 

Havne- og terminalarbejder
FOTO: Ryno Quantz
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Disponentuddannelsen er en 1-årig erhvervsuddannelse som 
lager- og terminaldisponent, eller som kørselsdisponent inden for 
vejgodstransport eller personbefordring.

Kørselsdisponent inden for vejgodstransport
Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgods- 
området får du de nødvendige kompetencer til at styre virksom-
hedens godstransport og mandskab. Du får opdateret din viden 
om lovgivningen og transportregler, samt regler om arbejds- 
markedets 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 vejgodsom-
rådet. Dog vil der blive lagt mere vægt på kvalitetssikring og mindre 
på disponering. Dertil vil du skulle arbejde med regler, 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, kundeservice, procesoptime-
ring, økonomistyringsværktøjer, simuleringsværktøjer, innovative 
processer og kvalitetssikring.

Veksling mellem skole og oplæring i en virksomhed 
Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. På skolen 
undervises kørselsdisponenter og lager- og terminaldisponenter 
sammen, men arbejder gennem det meste af forløbet på egne 
projektopgaver.

Varighed
Uddannelsen varer 1 år, hvoraf du skal være 15 uger på skole i 
løbet af uddannelsen.

Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde 
med styring og disponering af transporter eller lagre og terminaler? 

Kørselsdisponent eller lager- 
og terminaldisponent  
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Transportskoler i Danmark
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Der findes transportskoler i hele landet. Nogle skoler er store og har mange andre
uddannelser ud over transportområdet, mens andre skoler er mindre og måske
kun kan tilbyde grundforløbet. Det vil sige, at du skal begynde på en anden skole,
når du er færdig med dit grundforløb og ønsker at specialisere dig.
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AMU Nordjylland, Aalborg

AARHUS TECH, Aarhus

AMU Vest, Esbjerg

ZBC, Slagelse

Tradium, Randers og Kolind

EUC Lillebælt, Fredericia

EUC Nordvestsjælland, Kalundborg

EUC Syd, Aabenraa Roskilde Tekniske Skole, Roskilde

CELF, Maribo

EUC Nordvest, Thisted

Learnmark, Horsens

Hansenberg, Kolding AMU Fyn, Odense

EUC Sjælland, Næstved

UC Holstebro, Holstebro

Rybners Tekniske Skole, Esbjerg

TEC, Hvidovre

Syddansk Erhvervsskole, Odense U/Nord, Helsingør

DEKRA Erhvervsskole
Hovedstaden & Sydjylland

UCplus
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TUR
Vesterbrogade 6 D, 4. sal
1620 København V
E-mail : tur@tur.dk

Telefon:  35 87 87 00 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser 
(AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.




