
Inden for transportområdet er der
gode beskæftigelsesmuligheder.
Opgaverne er som hovedregel opdelt i
godstransport og persontransport.

ARBEJDSOMRÅDER

Der efterspørges to forskellige
medarbejderprofiler:

Godstransport
Lastbilchauffører
Chauffører til varebiler under 3500kg
Renovationsmedarbejdere

Persontransport
Buschauffører
Fleks-transport
Taxichauffører

FAGLIG PROFIL

Godstransport
Du er god til at finde vej
Du har en god fysik og er ikke bange 
for at tage fat
Du er god med hænderne
Du kan tale og forstå dansk

Persontransport
Du er god til at finde vej
Du kan holde hovedet koldt i en til 
tider presset bytrafik
Du skal kunne tale og forstå dansk

PERSONLIG PROFIL

Godstransport
Du er indstillet på, at arbejdstiderne 
kan variere meget; nogle job kan 
ligge med faste timer i fx 
dagtimerne, og i andre job skal du 
være væk hjemmefra i kortere eller 
længere perioder
Du er serviceorienteret og god til at 
kommunikere med mange 
forskellige mennesker

Persontransport
Du er serviceminded og punktlig
Du er indstillet på skiftende 
mødetider og weekendarbejde
Du er god til at kommunikere med 
mange forskellige mennesker

KOMPETENCER DER
EFTERSPØRGES I BRANCHEN

Lastbilchauffører
Kørekort C og E
EU-chaufføruddannelsesbevis – 
gods erhverv (lovkrav)
Førerkort til digital fartskriver / 
tachograf (lovkrav)
ADR (farligt gods)
Kranbevis(er)

Chauffører til varebiler under 3500kg
Varebilschaufføruddannelsesbevis 
(VUB) (lovkrav i visse tilfælde)

Buschauffører
Kørekort D
EU-chaufføruddannelsesbevis – bus 
erhverv (lovkrav)
Førerkort til digital fartskriver / 
tachnograf (lovkrav)
BAB 1-2-3

Taxichauffører
Førerkort eller chaufførkort
BAB 1-2-3 

KONTAKT

Ønsker du at blive optaget med
det samme, kan du rette
henvendelse til:

Heidi Helleskov
41 85 43 72

Thomas Koch
22 24 66 30 
                                    V&R01/2021

TRANSPORT STILLINGSBETEGNELSER

Godstransport
Chauffør, budtransport, køretøj 
under 3½ ton
Chauffør, fragt, distribution, 
blandet kørsel
Chauffør, tankvogn
Chauffør, specialtransport
Flyttemand
Renovationsmedarbejder

Persontransport
Taxichauffør
Buschauffør
Chauffør, persontransport 

FOR JOBKONSULENTER
Persongruppe: ØF-JVS-CVJ-
Emnebank-Transport 

KONTAKT 
Ønsker du at blive optaget med
det samme, kan du rette
henvendelse til:

Rikke Hougaard 
41 85 88 96

                                   V&R10/2022 

EMNEBANK

FAGLÆRT OG UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT


