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VEJGODSTRANSPORT-UDDANNELSEN ER
TRINDELT. EFTER 1½ ÅR ER DU
LASTBILCHAUFFØR, EFTER 3 ÅR ER DU
CHAUFFØR MED SPECIALE. EFTER 4 ÅR ER DU
KØRSELSDISPONENT.

VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

UDDANNELSEN

KØRSEL, EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD AF STORE KØRETØJER

Chauffør med speciale varer 3 år, kørselsdisponent varer 4 år, lastbilchauffør
varer 1½ år.
Uddannelsen veksler mellem teori på skolen og praktik i din praktikvirksomhed. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

På vejgodstransport-uddannelsen lærer du at køre, efterse og vedligeholde
store køretøjer. Du lærer også om de mange love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og i udlandet.
Du kan vælge at afslutte uddannelsen som
•
Lastbilchauffør (Trin 1) – du lærer bl.a. at køre lastbil, at sikre lasten
og transportere godset efter de gældende love og regler
•
Chauffør med speciale (Trin 2) – du lærer forskellige former for IT,
og får grundig viden om dit speciale. Vælg mellem:
o Flyttechauffør*
o Godschauffør
o Renovationschauffør*
o Tankbilchauffør
o Kranfører
•
Kørselsdisponent (Trin 3) - du lærer bl.a. at stå for driften i et
transportfirma, og får viden om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik
*) Disse specialer udbydes dog ikke på EUC Lillebælt, men kan tages på andre
tekniske skoler.
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VARIGHED

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 afslutter med Trin 1, kan du senere tage de øvrige
trin. Du kan også videreuddanne dig til logistikøkonom
eller professionsbachelor i eksport og teknologi.
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