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PERSONBEFORDRINGS-UDDANNELSEN ER
TRINDELT. EFTER 1½ ÅR ER DU RUTEBILCHAUFFØR/TURISTBUSCHAUFFØR, EFTER 3 ÅR
ER DU BUSCHAUFFØR MED SPECIALE. EFTER
4 ÅR ER DU KØRSELSDISPONENT.

PERSONBEFORDRING

UDDANNELSEN

BUSKØRSEL, VEDLIGEHOLD AF BUS OG BETJENING AF KUNDER
Uddannelsen til buschauffør giver dig færdigheder og viden om at køre bus på
en god og hensynsfuld måde. Du lærer desuden at vedligeholde og efterse
køretøjer og får indsigt i, hvordan man omgås kunder.
Du kan afslutte uddannelsen inden for personbefordring som
•

•
•

•

Rutebilchauffør/Turistbuschauffør (Trin 1) - du lærer at køre bus
på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de
nødvendige typer af kørekort, og får viden om god kundeservice
Buschauffør med speciale i bybus- og rutebilkørsel (Trin 2)
Buschauffør med speciale i international turistbuskørsel (Trin 2)
- du lærer også om internationale forhold, og du lærer at udfylde de
papirer, der bruges i forbindelse med kørsel over landegrænserne
Kørselsdisponent (Trin 3) - du lærer at lede busdriften, og får viden
om love, bestemmelser, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling

VARIGHED
Buschauffør med speciale varer 3 år, kørselsdisponent varer 4 år og
rutebilchauffør/turistbuschauffør varer 1½ år. Uddannelsen veksler mellem
teori på skolen og praktik i din praktikvirksomhed. Du afslutter uddannelsen
med en svendeprøve.
UDDANNELSESAFTALE
Du skal indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på
hovedforløbet.
LØN
Du har ret til løn i hele perioden – også under skoleophold. Lærlingelønnen er
fastsat ved overenskomst, og dit lærested får refunderet størstedelen af din
løn under skoleopholdene fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Har du ikke fået en praktikplads, når du starter på dit grundforløb, kan du søge
om SU i denne periode, hvis du er over 18 år.
EFTER UDDANNELSEN
Hvis du har afsluttet med Trin 1, har du mulighed for
senere at tage de øvrige trin. Du kan også
videreuddanne dig til Logistikøkonom.

WWW.EUCL.DK

WWW.EUCL.DK

