Bussförarutbildning
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. Uppkörning kostar 800 kr för D kort.
Total kostnad cirka 5000 kronor. Utbildningsanordnaren (skolan) bokar tid för
kunskapsprov och körprov när det är dags.

YRKET
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.

Om utbildningen
Längd: 22 veckor
Studietakt: Heltid
Startdatum: 6 februari 2017
Slutdatum: 7 juli 2017

ÖVRIGT
I din ansökan ska du ladda upp dina tidigare betyg och en kopia på ditt
B-körkort, både fram- och baksida. För att bli antagen ska du bli godkänd på ett
körtest hos utbildningsanordnaren som du blir kallad till några veckor innan
utbildningen startar.
Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg
från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan (ladda upp på din
webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör
bifoga anställningsbevis.

Plats: Kunskapscompaniet
Köpmangatan 1, Eskilstuna
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk, grundläggande
matematik,
B-körkort samt att du måste ha fyllt
21 år senast två veckor innan
utbildningens slut.

Ansökan gör du via:
www.eskilstuna.se/komvux
KURSER

POÄNG

KURSKOD

Orienteringskurs
Yrkestrafik- vux
Persontrafik– vux
Fordonskombinationerpersontransporter

50
300
200

KGYORI1C
TRAYRK1
PESPER1

100

TRAFOD0

TOTALT

650

Ansökan öppnar: 7 december
Ansökan stänger: 28 december

Kontaktuppgifter Komvux
poäng

Besök Studievägledarna på
Kungsgatan 13 i Eskilstuna
Öppettider ser du på vår hemsida
www.eskilstuna.se/komvux
Telefon: 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

