BLIV VOGNMAND
TAG DIT VOGNMANDSKURSUS HOS DTL
STORT KENDSKAB TIL VOGNMANDSERHVERVET
ERFARNE UNDERVISERE

BLIV VOGNMAND
For at blive vognmand, dvs. transportere gods med lastbiler eller
vogntog med tilladt totalvægt over 3,5 tons, skal du bestå et
vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND
 Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud
og ind.
 Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af
året.
 Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde
vognmandskurser.

KURSETS FORLØB
 Undervisningen har en varighed på min. 144 lektioner* i alt.
 En uge på kursus (53 lektioner*)
 Hjemmeopgaver i 4 uger. Du skal regne med arbejde svarende
til ca. 10 lektioner*/ uge. Du kan til hver en tid hente hjælp fra
underviserne.
 På kursus en uge igen (53 lektioner*)
*Én lektion varer 45 min.

KURSETS INDHOLD













Virksomhedsledelse og drift
Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
Tekniske og driftsmæssige forhold
Love og bekendtgørelser
Ledelse og overenskomstforhold
Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
Forhandlingsteknik
Farligt gods
Lastsikring
Affaldshåndtering
Levende dyr

PRIS
 19.000 kr. + moms.
 17.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.
Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE
Vil du vide mere om vores vognmandskursus?
Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd
Kurt Rinhack på 7015 9555.

HVEM ER DTL-DANSKE VOGNMÆND?
Vi er branche- og arbejdsgiverorganisation for de danske vognmænd.
Vi kender transportlovgivningen til perfektion og er selv med til at
forme den efter medlemmernes ønsker.
Vi hjælper dagligt vognmænd med love, regler og hverdagens
uundgåelige bøvl.
Et medlemskab af DTL er en forsikringsordning, der giver dig:
 Juridisk og teknisk førstehjælp.
 Et stort netværk af ligesindede vognmænd.
 En hær af specialister, der fremmer din sag.
 Styr på din køre- hviletid og andre kontante medlemsfordele.
 Nyt om branchen, så du altid er opdateret.

www.dtl.eu/bliv-medlem

