Komvux yrkesutbildning
Yrkesförare - Buss

UTBILDNINGEN
Utbildningen anordnas av företaget AlphaCE och genomförs på Kunskapscompaniet i Eskilstuna. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk
kunskap inom transportbranschen, den är avgiftsfri men du får själv betala
för skyddskläder, studielitteratur, läkarintyg, körkortstillstånd samt kostnader för uppkörning och teoriprov.

VIKTIGT ATT VETA
Du har stora chanser till jobb efter avslutad utbildning. Detta är en yrkesförarutbildning med möjlighet att köra upp för behörigheterna D och DE, det
innebär dock ingen garanti för att erhålla dessa behörigheter. Före start av
praktisk körning D utanför körgård ska D-prov teori och simulatorkörning
vara godkända.
Cirka 4500 kronor kommer du som elev att behöva bekosta själv i form att
arbetskläder, läkarundersökning, teoriprov och uppkörningskostnader.

INFORMATION
Total poäng 650
Antal veckor 22
Studietakt Heltid
Startdatum 14 oktober 2019
Slutdatum 13 mars 2020

ATT ARBETA SOM BUSSFÖRARE
Bussförare kör expressbuss,flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även
turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta
som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets
ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt.
Som bussförare kan du bli anställd vid busstrafikföretag eller arbeta
som egen företagare. Bussförare i lokal eller regional linjetrafik kör
bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det även ingå att sälja och
kontrollera biljetter eller färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En
bussförare ska kunna hantera paket och annat gods som skickas med
bussen.

ÖVRIGT
Boka gärna ett studiebesök på Kunskapscompaniet.
Kontaktperson: Mikael Lindmark 070-091 81 84, 016-14 74 70,
mikael.lindmark@kunskapscompaniet.se. www.kunskapscompaniet.se
Du som är inskriven hos arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
bör hämta ett intyg från dem och bifoga i din webbansökan. Du som
riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.
Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Utbildningsanordnare
AlphaCe via
Kunskapscompaniet (KC)
Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk. Svenskt B-körkort.
OBS! Du måste ha fyllt 23 år före
kursstart. Du måste ha fyllt 24 år för
att få göra körprovet.
Godkänt i körtest i personbil, som
sker första under första veckan av
utbildningen. Ej godkänd i körtestet
innebär att utbildningen inte kan fullföljas.
Ansökan öppnar 7 augusti
Ansökan stänger 4 september
Ansökan gör du på
www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Orienteringskurs

50

Yrkestrafik — vux

300

Persontransporter

200

Godshantering – vux

100

Fordonskombinationer – godstransporter

200 (CE)

Service och bemötande

100

Välkommen att studera på Komvux!

