Ajourf. af chauffører i offentlig
servicetrafik
Kort fortalt
Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden
for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for
befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som
chauffør inden for den offentlige servicetrafik.Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige
sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne
arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske
situation.Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på
baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
AMU:
DKK 384,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.523,25

Tilmelding

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets
fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte
Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Fag: Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
Fagnummer:
48206

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.523,25

Målgruppe: Chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt
udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende
arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og
alderssvækkede passagerer.
Beskrivelse: Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners
virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og
ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse,
agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.
Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under
hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en
måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.
Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi,
assistere passagererne korrekt.
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