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KANDIDATBANK FOR TRANSPORT 

 

   TRANSPORT – LASTBIL ELLER BUS 
 

LASTBIL 
Som chauffør kører du lastbil eller 
varevogn for vognmænd, 
speditionsfirmaer, entreprenører osv. 
 
Du læsser selv godset, arbejder med 
fragtpapirer og køresedler, og er 
ansvarlig for bilens sikkerhed. Som 
godschauffør, kører du lastbil for 
vognmænd, fragtmænd og andre 
transportfirmaer. 
 
En chauffør har den direkte kontakt 
med både afsendere og modtagere af 
godset. Chaufførarbejdet er et 
selvstændigt arbejde, hvor man 
forventes at klare tingene selv. Både 
arbejdstider og arbejdsopgaver er 
meget varierede fra virksomhed til 
virksomhed. 
 
Faglig profil - som lastbilchauffør: 

• er du god til at bruge hænderne og 
tage ved 

• har en vis fingersnilde og de relevante 
beviser  

• kan arbejde med fx digitale 
køresedler. 

 
Personlig profil - det er vigtigt at du: 

• kan være væk hjemmefra i en 
længere periode 

• er meget fleksibel med din arbejdstid, 
da man ofte arbejder 7 dage og 
døgnet rundt. Reglerne er sådan at 
man har 9 timers kørsel 5 dage om 
ugen og at man dagligt må arbejde 15 
timer 

• er service minded og 
kundeorienteret. 

 
INSPIRATION TIL KURSER 

• Kørekort til lastbil og hænger 

• EU-Bevis og ADR (farligt gods) 

• Kran 

BUS 
Som buschauffør kører du passagerer 
fra et sted til et andet og sørger for, at 
de er tilfredse med køreturen. 
 
Det er vigtigt at være punktlig og 
kunne overholde tidsplaner. Samtidig 
må du forvente skiftende mødetider og 
weekendarbejde. 
 
Det er en fordel at være god til at 
kommunikere med mange forskellige 
mennesker, da du ofte skal give 
information i højtaleren eller besvare 
spørgsmål fra passagererne. 
 
Faglig profil - Du kan: 

• blive ansat som chauffør ved bybusserne 

• vælge de lidt længere distancer som 
chauffør ved rutebilerne 

• køre turistbus i ind- og udland 

• forestå kollektiv bustransport i mindre 
køretøjer som fx flextrafik. 

 
Personlig profil - som buschauffør er 
det vigtigt at du: 

• er serviceminded, punktlig og indstillet på 
skiftende mødetider og weekendarbejde 

• behersker dansk på et fornuftigt niveau 

• har de relevante beviser for at måtte 
befordre passagerer. 

 
  INSPIRATION TIL KURSER 

• Kørekort til bus-erhverv og EU bevis 

• Kursus for bevægelseshæmmede (BAB) 
 

 

 
 
Stå tilmeldt 
kandidatbanken, hvis 
du søger job indenfor 
transport 
 
På workshoppen hører 
du om 
jobcentrets 
kandidatbanker og 
hvordan de kan øge dine 
muligheder for at 
komme i 
beskæftigelse. 
 
Medbring dit personlige 
CV. 
Kontakt: 
Bjarne Krogsgaard 
Jensen  
jobcenter@silkeborg.dk  
TLF:89701140 


