EFTERUDDANNELSE

EU BUS

FORNYELSE AF DIT
CUB BEVIS TIL BUSKØREKORT
EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Mere info på www.eucsyd.dkd

Hvis du ikke gennemfører din efteruddannelse i rette tid,
kan du risikere at få kørselsforbud, hvis du bliver stoppet
af politiet.
Dit EU-bevis er gyldigt for en 5 årig periode, og du skal derfor på kursus for at
holde dig opdateret indenfor det nyeste omkring manøvring, miljø, hjertelunge redning og mange andre fagspecifikke områder.

Kurset indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rationel kørsel med defensiv og energiøkonomisk kørsel
Mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger
Vej-, vejr- og trafikforhold
Reagere hensigtsmæssigt og anvende korrekt styre-, bremse-,
afværge- og undvigeteknik (Trafiksikker kørsel)
Transportlovgivning, brancheforhold og udviklingstendenser
Hjerte-lunge redning
Arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og sundhed.
Konflikthåndtering

Varighed:

Kurset består af 3 kurser og bevis udstedes først, når alle 5 kursusdage
er gennemført.
2 dages obligatorisk 48616 – 2 dages brancherettet 48617
– 1 dag enten køreteknik 48466 eller uheldsforebyggelse 40065

Hvad får du så?

Et gyldigt, lovpligtigt EU-bevis for buschauffører, som er gyldigt de
næste 5 år.

Hvad med økonomien?

Praktiske oplysninger

Såfremt du er i AMU-målgruppen er deltagergebyret ca. kr. 130,- pr. dag.
Er du ledig, skal du tage en snak med dit lokale jobcenter omkring
Vores medarbejdere
kan svareafpåkurset.
langt de fleste spørgsmål
muligheden
for godkendelse
omkring
for deltagelse,
og undervisningssted.
(evt.
omk.vilkår
i forbindelse
med varighed
udstedelse
af kørekort, førerkort, certifikat o.lign.)

Hvad siger vores deltagere?

På EUC Syd, Lundsbjerg er vi meget stolte over, at vore kursister bedømmer os
med 8,5 i tilfredshed på en skala fra 1 til 10. Det vidner om, at vi på EUC Syd i
Lundsbjerg har en høj grad af bruger tilfredshed og vore kursister
betragter os som yderst professionelle, troværdige og fagligheden er i top.
(Tal fra viskvalitet.dk)

Hvem er vi?

På Lundsbjerg vil du møde høj faglighed, topmotiverede undervisere og en
rationel tilgang til erhvervet. Derudover er fagligheden ved vores faglærere
hentet direkte fra erhvervslivet.

Kontakt os:

Vedr. efteruddannelse/AMU
kurser indenfor
transport og lager/logistik.
Maja Ågård
Bo
Jørgensen
Hedegaard
Kontakt uddannelsessekretær
Tlf. 7412 4102
Tlf. 5131 4819
Lone Hjerresen
- Telefon: 74 12e-mail:
42 04
e-mail:
maaj@eucsyd.dk
bhe@eucsyd.dk
E-mail: loh@eucsyd.dk
Uddannelsessekretær

Uddannelseskonsulent

Hvad kan vi ellers tilbyde?
• EU efteruddannelse Gods
• Lastbilkørekort
• ADR-kurser
• Kran certifikat
• Gaffeltruck B
• Lagerforløb

Praktiske oplysninger
Vores medarbejdere kan svare på langt de fleste spørgsmål
omkring vilkår for deltagelse, varighed og undervisningssted.

Vedr. efteruddannelse/AMU kurser ind
Kontakt uddannelsessekretær
Maja Ågård Jørgensen – Telefon: 7
E-mail: maaj@eucsyd.dk

og meget, meget mere ...

Vedr. efteruddannelse/AMU kurser indenfor transport og lager/logistik.
Kontakt uddannelsessekretær
Lone Hjerresen - Telefon: 74 12 42 04
E-mail: loh@eucsyd.dk

Vedr. uddannelser indenfor transport,
Kontakt VEU- Konsulent
Hans Chr. Thordsen - Telefon: +45
E-mail: hct@eucsyd.dk
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EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg +45 7412 4242 www.eucsyd.dk

