
Bliv taxachauffør 
– og vi har gode jobmuligheder i Taxi branchen for dig,  
der er ledig eller overvejer at skifte bane!

 

Adgangskrav:
•  Du skal være fyldt 21 år

•  Du skal have haft kørekort til  
 almindelig bil i mindst 3 år (kørekort B)

•  Du skal som udgangspunkt have ren  
 straffeattest

•  Du skal have en godkendt lægeattest
 til kategori 2

•  Du skal beherske det danske sprog  
 på niveau 2

•  Du skal kunne dokumentere, at du  
 behersker det danske sprog på  
 danskprøve niveau 2

•  Børneattest

Læs mere om kravene på taxilov.dk 

Make taxi great again
 
Vil du transportere mennesker, give en god service og have en 
vigtig rolle i, at den kollektive transport kører rundt?
Som chauffør, der kører taxi er det dig, der har ansvaret for at dine 
passagerer kommer sikkert frem til tiden. Du elsker både at give 
dine passagerer en god service og rejseoplevelse, og du holder af en 
selvstændig arbejdsdag. Transportbranchen er mangfoldig, og der er 
plads til alle - også nyuddannede. Arbejdstiderne kan være fordelt på 
hele døgnet. Der er god løn med tillæg bestemt ved overenskomst.

Make taxi great again?
Kontakt os for at yderligere 
informationer:

UCplus Tlf. 87 34 80 70

Vi har fokus på dig  
og undervisning i  
høj kvalitet

UCplus er en af Danmarks største  
udbydere af transportkurser.  
Vi har ekstrem tæt kontakt til hele  
transportbranchen og derfor har vores  
kursister job hos en af vores  
samarbejdspartnere direkte efter,  
de er færdige med deres  
uddannelse hos os.

Velkommen til gratis: 

INFORMATIONSMØDE 
 Onsdag d. 12. oktober 2022  

kl. 17-19 
Hammerumhallen, Herning

 › Tilmelding ikke nødvendigt - mød bare op
 › Vi fortæller om, hvordan du bliver  

 taxachauffør på aftenhold

Kursusforløb indeholder:
Kvalifikation til persontransport  
i mindre køretøj (taxa):  
10 dage, amu-mål 48652 

Kursusdatoer: 
Mødetid til kurset er hver gang kl. 16:30-21:00
31.  oktober 
2.  november
7.  november
9.  november
14.  november
16.  november
21.  november
23.  november
28.  november
30.  november
5. december
7.  december
12.  december
14.  december
19.  december
26.  november - Lørdag- OBS. mødetid kl. 8:30 -15:30

Kursusførløb for aftenholdet:  
31 . oktober - 19. december 2022 
Kursussted:  
Hammerumhallen - Frølundvej 41 - 7400 Herning

 www.ucplusdansk.dk


