
Med et kørekort til lastbil, har du muligheden for at udle-
ve drømmen som godschauffør, hvor du kan være meget 
selvstændig og komme vidt omkring i både Danmark og 
udlandet. Der bliver hver dag transporteret store mængder 
gods rundt i hele verden. Som lastbilchauffør bliver det 
dit ansvar, at godset kommer sikkert frem til det aftalte 
tidspunkt.

JOBMULIGHEDER
Med et lastbilkørekort i hånden er jobmulighederne mange. 
Du kan bl.a. blive godschauffør, tankvognschauffør, reno-
vationsmedarbejder eller fl yttechauffør.

Vil du have endnu fl ere jobmuligheder, kan du supplere dit 
lastbilkørekort med et ADR bevis, og et kørekort til Vogn-
tog. Det giver dig mulighed for at køre med farligt gods 
eller lastbil med vogntog/træk-trailer inden for fx distribu-
tion og eksport.

VIDSTE DU?
At der er stor efterspørgsel på lastbilchauffører. Derfor er 
der rigtige gode chancer for at få et job i godsbranchen, 
når du er færdig med din uddannelse. Vi hjælper dig gerne 
med kontakter til vognmænd, som søger arbejdskraft.

Se bagsiden for supplerende chaufføruddannelser.

GRATIS INFORMATIONSMØDE
Onsdage, i ulige uger fra kl. 10-12 afholder vi 
informationsmøde om job og uddannelse i 
transportbranchen. Kig forbi U/NORD i Hillerød, 
Peder Oxes Allé 4. Vi har kaffe på kanden og 
tid til at svare på dine spørgsmål. Du har også 
mulighed for at komme ned i vores transport-
afdeling og sidde bag rattet og tale med andre 
kursister og undervisere.

KØR LASTBIL

KURSUSCENTER

30 dages lastbilkørekort - kr. 3.720,-.
Opstart hver 14. dag.
Ingen ventetid.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk.

CHAUFFØR
UDDANNELSER



AMU Titel * Pris kr.

47854 Godstransport med lastbil  //  30 dage
Kørekort til lastbil
Uddannelsen indeholder teoriundervisning og kørelektioner samt erhvervelse af EU-beviset. 
Bemærk, at der udover prisen, skal påregnes gebyrer til lægeerklæring, teori- og køreprøve m.m.

3.720,00

45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E  //  20 dage
Kørekort til vogntog/hænger 
Suppler dit lastbilkørekort med et hængerkort og bliv kvalificeret til at køre godstransport med vogntog. Kø-
rekortet giver mulighed for en række nye jobmuligheder inden for transportbranchen. Bemærk, at der udover 
prisen, skal påregnes gebyrer til lægeerklæring, teori- og køreprøve m.m.

2.480,00

47855 Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse  //  20 dage
Lovpligtig chaufføruddannelsesbevis
Hvis du ikke tidligere har erhvervet EU bevis, skal du på denne uddannelse. Beviset er lovpligtigt og et ”must” for 
at arbejde som lastbilchauffør. Når beviset er i hus, kan du nøjes med 5 dages EU-efteruddannelse hvert 5. år.

2.480,00

47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1  //  5,4 dage
Lovpligtigt bevis. Husk at beviset skal fornyes hvert 5. år.
Med et ADR bevis i hånden åbner du op for en række nye jobmuligheder. Grund- og specialiseringsuddannelse 
tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt 
eller internationalt.

670,00

46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.  //  3 dage
Lovpligtigt grundbevis - Husk at beviset skal fornyes hvert 5. år
Grundbevis, hvis du skal køre med kemikalier, parfumer og en række fødevarer, herunder flødeskum i dåse. 
Grundkurset omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager, i henhold til ADR-konventionen, enten 
nationalt eller internationalt.

372,00

48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis //  10 dage
Bliv certificeret kranfører
Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tons-
meter med integreret kranbasis. 

1.240,00

47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat  //  2 dage
Lovpligtig certifikatuddannelse. Husk, at certifikatet skal fornyes hvert 5. år.
Uddannelsen er lovpligtig for dig, der skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med anlæg, drift og vedlige-
holdsopgaver.

248,00

48660
44722
48630

EU-Efteruddannelse for entreprenørchauffører  //  5 dage
Lovpligtig EU-Efteruddannelse. Husk, at beviset skal fornyes hvert 5. år.
Som lastbilchauffør skal du forny dit EU bevis. Samtidig bliver du opdateret på dine færdigheder og viden. Dette 
forløb er målrettet dig, der arbejder med forskellige former for entreprenørkørsel. 

620,00

48660 
44722 
48611

EU-Efteruddannelse for stykgods- og distributionschauffører  // 5 dage
Lovpligtig EU-Efteruddannelse. Husk, at beviset skal fornyes hvert 5. år.
Som lastbilchauffør skal du forny dit EU bevis. Dette forløb er målrettet dig, der arbejder med stykgods og 
distribution, og opdaterer dig på de nyeste regler og standarder inden for området.

620,00

47592 Gaffeltruck certifikatkursus B  //  7 dage
Tag et truckcertifikat
Med et truckcertifikat i hånden får du en række spændende jobmuligheder. Du opnår certifikat, så du kan føre 
og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere samt foretager korrekt stuvning, optagning og afsætning 
af forskellige typer gods.

868,00

* Pris: Hvis du ikke har en længerevarende videregående uddannelse, efter evt. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan du deltage på di-
verse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne. Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter.For yderligere oplysninger, målgruppe, priser m.m., 
se unord.dk. Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på indhold, pris og varighed.
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