DIN LOKALE
SAMARBEJDSPARTNER
I HELE DANMARK

Hvem er AMU Transport Danmark?
AMU Transport Danmark er en sammenslutning af nogle af landets førende skoler
inden for transportsektoren.

Styrkede samarbejder
– bedre service
AMU Transport Danmark blev stiftet i 2019
på baggrund af mange års samarbejde
imellem nogle af de bedste skoler inden for
transportsektoren. Formålet er at styrke og
forene de selvejende transportuddannelser
i Danmark.
AMU Transport Danmark er udsprunget af
et ønske om at yde den bedst mulige service ved, at vi står sammen og dækker jeres
behov – i hele landet.

Vi uddanner kursister og elever i hele landet i
både arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser inden for transport og logistik.

FORENINGEN
AMU Transport Danmark er en
landsdækkende forening af dansk
ejede skoler.
Foreningen drives af en bestyrelse,
som består af følgende medlemmer:
• Formand Morten Bo Sørensen (TEC)
• Finn Ravn (AMU-Fyn)
• Hugo Brund Nielsen (EUC Lillebælt)
• Jens Kristian Kraul Jensen (ZBC)
• Jan Fædder Lillelund (UC Holstebro)

Arbejdsmarkedsuddannelser

Erhvervsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelse, (AMU) er korte
efteruddannelseskurser udviklet specielt til
faglærte og ufaglærte medarbejdere. AMU-kurser
kan tages enkeltvis eller sammensættes i forløb,
der kan passes ind i arbejdslivet. Vi har mere end
390 forskellige kurser inden for transporterhvervene og tilbyder også de lovpligtige EU-efteruddannelser til bl.a. lastbil- og buschauffører.

Vi udbyder mange forskellige specialer
inden for erhvervsuddannelser (EUD).
Når du vælger en erhvervs-uddannelse
inden for transport- og logistikområdet,
har du mulighed for at blive faglært
med svendebrev inden for mange specialer, bl.a.:
• Godschauffør
• Kranfører
• Redder
• Lageroperatør
• Buschauffør
• Renovationschauffør
• Flyttechauffør
• Tankbilchauffør

DTL – DANSKE VOGNMÆND
Som medlem af DTL får du den sikkerhed, du har brug
for i dagligdagen i din virksomhed. Et stærkt hold af
kompetente medarbejdere er hver dag klar til at rådgive
og arbejde for dine interesser.
• POLITIK: DTL’s stemme i det politiske arbejde bliver
stærkere for hvert medlem. Og vi har brug for din viden
og indsigt.
• RÅDGIVNING: Vi rådgiver om alt, hvad der optager
dig og din forretning, uanset om det er indkøb af nyt
materiel, forståelse af regler eller værktøjer, som du
kan bruge til at gøre din hverdag lettere.
• MEDLEMSFORDELE: Værdien af medlemsfordelene
vil i mange tilfælde betale dit medlemskab.
• NETVÆRK: Du kan blive en del af et socialt og fagligt
netværk med andre DTL-vognmænd.

VOGNMANDSKURSER
Kurset er for dig, der gerne vil være varebil- eller
lastbilvognmand.

Kontakt os
og hør mere:
www.dtl.eu
dtl@dtl.eu
70 15 95 00

Som vognmændenes brancheorganisation rådgiver og
hjælper vi danske vognmænd hver eneste dag – året rundt.
Dét kendskab til branchen udgør kernen i vores undervisning, som du kan få glæde af i din virksomhed.
Vores vognmandskurser afholdes løbende og efter behov
rundt om i landet.

DM i Transport
– kan du ramme plet?
I samarbejde med en række sponsorer står
AMU Transport Danmark for at afvikle DM i
Transport.
Her konkurrerer lager- og transportlærlinge om at være bedst til bl.a. lastsikring
og præcisionskørsel med kran, vogntog og
gaffeltruck.
Det er en årlig begivenhed, der giver både
sved på panden og smil på læben. Skal du
også være med?
Læs mere om vores uddannelser på:

www.atd.dk

Bred faglighed og høj kvalitet
Vi er din lokale samarbejdspartner på tværs
af landet! AMU Transport Danmark består
af en række erhvervsskoler, der har årelang
erfaring i transportuddannelser. Vores tætte
samarbejde sikrer vores kursister en ensar-

tet høj kvalitet, hvor alle faglige og etiske spilleregler overholdes. Bredden i vores kompetencer
betyder, at vi udbyder samtlige arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser inden for
transport og logistik.

Center for Uddannelse og Erhverv

Nævn det, og vi har det!
Med en samarbejdsaftale i hånden, får I
hjælp til alt det administrative arbejde, når I
skal planlægge uddannelse af jeres medarbejdere.

Vi kan bl.a. hjælpe med:
• At holde øje med udløbsdatoen på
de lovpligtige beviser

I kan trygt fokusere på jeres kerneforretning, mens vi sørger for, at medarbejderne
får den nødvendige uddannelse, som er
med til at sikre jeres fremtidige konkurrenceevne.

• Tilmelding og indkaldelse af medarbejdere til efteruddannelse

Kært barn har mange navne, men uanset
om du kender det som totalløsning, full
service eller all inclusive, så leverer vi det
samme: høj kvalitet – hver gang.

• Vejledning og rådgivning omkring
uddannelse

• Vejledning om kompetencefond
• Refusion for løntab

• Realkompetencevurdering (RKV) af
medarbejdere

TEC, Technical Education Copenhagen
AMU TRANSPORT DANMARK
Stæhr Johansensvej 7
2000 Frederiksberg

Har du spørgsmål, eller mangler du hjælp til at
finde den rette uddannelse, så tøv ikke med at
kontakte os.

Tlf. 29 67 43 10
www.atd.dk

NEW GENERATION DAF

Start the Future

10 %* L AV E R E
B R Æ N D S TO FFORBRUG
+
E N E S TÅ E N D E
SIKKERHED
+
DE T YPPERSTE
INDENFOR
KOMFORT, PL ADS
OG LUKSUS

• 16701 • www.jsdanmark.dk

Med New Generation XG og
ny køretøjsplatform. Enestående
brændstoføkonomi og unik
sikkerhed er kombineret med
fantastisk komfort for chaufføren
en helt ny æra i lastbilindustrien.
Kom med ombord og vær en del
af fremtidens transportbranche.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM

www.esatrucks.dk

DRIVEN BY QUALITY

*Afhængig af trafikforhold, last og køretøjstype.

www.daftrucks.dk

www.nyscantrucks.dk

