VI VÆRDSÆTTER SAMARBEJDET MED JER
I har som virksomhed en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. I fungerer som oplæringsansvarlige for eleven og bibringer derved eleven en meget
stor andel af deres kompetencer. Samspillet mellem virksomhed og skole er en
vigtig del af elevens læring og udvikling, derfor sætter vi stor pris på at I vil være
med til at uddanne fremtidens håndværkere.
DET KAN VIRKSOMHEDSKONSULENTEN HJÆLPE MED:
Uddannelsesaftale
• Vejen til at få en elev går via en uddannelsesaftale. Aftalerne kan være af
kortere eller længere varighed og er en aftale mellem jer som virksomhed og
eleven om elevens uddannelsesforløb.
• Vi sparrer også med jer i forhold til, hvad det vil sige at have en elev, ligesom
vi selvfølgelig står klar med hjælp til at udfylde kontrakten og gennemgå den
sammen med jer og eleven.

VEJGODSTRANSPORT
Navn:

Vejledning i godkendelsesprocessen
• Hvis din virksomhed ikke er godkendt, hjælper vi jer på vej.

Email:

Hjælp til at finde den rigtige elev
• Vores dygtige konsulenter er særligt trænet i at matche din virksomhed med
den rette elev. Ved det første møde afklarer vi jeres ønsker og behov og hjælper
efterfølgende med at finde lige netop den elev, der passer ind hos jer.

Telefonnummer:

Refusion
Når I har indgået en uddannelsesaftale med en elev, har I mulighed for at søge
om refusion, når eleven skal på skoleophold. I kan få mere information herom hos
konsulenten.
Kontakt konsulenten
Bo Hemmingsen
Tlf: 21 75 46 54
E-mail: bh@amujuul.dk

Dato for besøg:

VEJGODSTRANSPORT
Praktikmålene eleven skal arbejde med igennem sin
uddannelsestid hos jer.
Specialet Lastbilchauffør
Introduktion til virksomheden

IT-dokumentation og -kommunikation
Kontrol af på-hængskøretøj - føreransvar
Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn
Specialet Renovationschauffør
Renovationskørsel

Godstransport med lastbil

Udstyr på renovationskøretøjer

Godstransport med mindre lastbiler

Renovationsområder

Kontrol af lastbil – føreransvar

IT-kommunikation og dokumentation

Lastsikring
Transportdokumenter
Kundeservice

Specialet Tankbilchauffør
Tanktransport
Udstyr på køretøjer til tanktransport

Rute- og læsseplanlægning

Tanktransportområder

Transport af farligt gods

Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn
Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Specialet fælles for - Godschauffør, Renovationschauffør, Tankbilchauffør,
Flyttechauffør

IT-dokumentation og kommunikation

Hydraulisk hjælpeudstyr

Specialet Flyttechauffør

Arbejde med lad- og læssesystemer

Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn

Transport af temperaturfølsomt gods

Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar

Sværgods- eller blokvognskørsel
International transport

IT-dokumentation og -kommunikation
Flytte- og møbeltransport
Udstyr til flytte- og møbeltransport

Kørsel og arbejde med kran over 8 tm

Pakning og emballering

Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler

Tungt bohave og inventar

Kørsel med varevogn under 3.500 kg

Besigtigelse og planlægning

Specialet Godschauffør
Entreprenørkør-sel
Transport af levende dyr
Transport med stykgods

Specialet Kørselsdisponent
Kundeservice og forhandlingsteknik
Styring af produkter, informationer og materiel
Bistå i daglig drift og ledelse
Kvalitetsstyring og optimering af processer

