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Stigende krav til alt omkring landevejstransport stiller også krav til oplæring
og vejledning af personalet. Derfor tilbyder AMU-Fyn en Masterdriveruddannelse. Uddannelsen forløber over 5 dage, og vil indeholde flg. elementer:

Sidemandsoplæring – kursusnr. 40373, 2 dage
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæreringsmetoder,
oplæreringsmaterialer og kommunikation i forbindelse med erhvervskørsel
af storvogn.
Deltageren forstår også betydningen af sin rolle som erhvervschauffør, og er
fortrolig med kollegas kompetencer og indlæreringsstil og vil kunne anvende
denne viden i sin oplæring af den enkelte - med fokus på flg.:
• Køre – og hviletidsreglerne
• betjening af tachografen
• erhvervschaufførens rolle i trafikken
• defensiv- samt energirigtigkørsel.

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker – kursusnr. 42851, 1 dag
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og
praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring,
udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul
arbejdsulykker.
Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og
kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporter
hvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvæl-

gelse og anvendelse af de optimale personlige
værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.
Endvidere kender deltageren betydningen af
virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan
bidrage til etablering eller højnelse af denne i
forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation

Energirigtig kørsel m. high fidelity
simulator – kursusnr. 47122, 1. dag
Gennem teoretisk undervisning og praktiske
øvelser i simulator bliver du i stand til at
optimere brændstofudnyttelsen og dermed at
minimere driftsomkostninger og tage hensyn til
miljø. Du opnår viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes
gennem motorers udstødning og lærer, hvilke
tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske
forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget, ligesom du efter kurset kender og kan
agere på de faktorer, der medfører øget stresspåvirkning. På basis af træning i simulator, i
reel og virtuel virkelighed, lærer du at optimere brændstofudnyttelsen, minimere vedligeholdsomkostninger på drivlinie samt udsætte
dig selv for lavere stresspåvirkning.

VARIGHED
5 dage
DELTAGERBETALING
Kr. 108- pr. dag *
DATOER:
Vi udbyder undervisning i
perioden 12/3 - 16/3 2018.
KURSUSGODTGØRELSE
Er du i AMUs målgruppe, har
du mulighed for at søge om
løntabsgodtgørelse, mens du
er på kursus.

Køre- og hviletidsregler - kursusnr.
44722, 1 dag
Undervisningen vil være en veksling af det teoretiske samt praktiske. Ud over at få en indsigt
i køre-/hviletidsreglerne, vil der også blive lagt
vægt på betjeningen af tachografen, så man
derved opnår fortrolighed med kontrolapparatet

*Efter gældende lovgivning
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