NYE AMU KURSER
til dig der kører med varebil
48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffører, 3 dage
48851 Efteruddannelse for varebilschauffører, 2 dage
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Nye regler for uddannelse til
varebilschauffører gælder
fra 1. juli 2019
De væsentligste ændringer i den nye lovgivning er uddannelseskrav til både chauffører og
vognmænd.
For chaufførerne gælder, at der nu er krav om en grunduddannelse samt efteruddannelse hvert femte
år, for at opnå et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Uddannelseskravet træder i kraft den 1. juli
2019.
På AMU Vest tilbyder vi de godkendte AMU-kurser
48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffører, 3 dage
48851 Efteruddannelse for varebilschauffører, 2 dage
Hvem er omfattet af kravet om VUB?
Kravet gælder for de varebilschauffører, der kører med gods for fremmed regning, som vejer mere end
11 kg. pr. stykgods (kolli) i en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over 2.000 kg til og
med 3.500 kg tilladt totalvægt.
Alle nye varebilschauffører, som er omfattet af reglerne, skal gennemføre den grundlæggende
uddannelse, før de kan køre fra 1. juli 2019.
Alle chauffører, der kan dokumentere mindst to års beskæftigelse som varebilschauffør, er fritaget
fra grunduddannelsen, men er omfattet af krav om efteruddannelse. For disse chauffører er der lavet
en fem-årig implementeringsordning for, hvornår de skal have gennemført efteruddannelsen, og det
afhænger af chaufførens fødselsdato.
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Vi fjerner en tung byrde fra
virksomheden og tilbyder GRATIS
FULL SERVICE administration af
uddannelser for alle virksomheder

Hør mere her 7914 0322

Deltagerpris for AMU-målgruppen er pr. dag
124,00 kr. Deltagerbetaling på kurserne følger
AMU-lovgivningen.
Der kan søges om løntabs- og
befordringsgodtgørelse, samt tilskud fra
eventuelle kompetencefonde.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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Hvis du har andre ønsker kan vi også tilbyde andre
kurser individuelt tilpasset virksomhedshedens
behov. Kontakt os og hør mere.

