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TRANSPORT OG LOGISTIK

DISPONENTUDDANNELSEN
Du har nu mulighed for at tage en ny erhvervsuddannelse, som transportbranchen i mange
år har manglet. Uddannelsen bygger bro mellem din faglærte transport-uddannelse og de
videregående uddannelser – du kan altså nu læse videre og skabe dig en lederkarriere
inden for branchen.
Uddannelsen er især rettet mod voksne, der har arbejdet i transportbranchen nogle år, og
som har lyst til nye udfordringer inden for ledelse eller disponering, men du kan også tage
uddannelsen direkte efter, du har afsluttet din ungdomsuddannelse med svendebrev.
Selv om uddannelsen er orienteret mod praktisk anvendelse, er der ingen lastbiler, busser,
trucks eller lagre involveret. Uddannelsens skoledel er projektorganiseret, hvor
underviseren mest fungerer som konsulent, og du får den nødvendige vejledning og
coaching til at gennemføre dine projekter. Der indgår virksomhedsbesøg, og der kommer
oplægsholdere fra brancherne. Du har mulighed for at afprøve forskellige værktøjer og
redskaber, for eksempel flådestyring og lagerstyring, men du skal også læse på egen hånd.
Du får karakter i alle fagene på uddannelsen, og du skal til en afsluttende mundtlig
eksamen.
Inden du går til eksamen, skal du udarbejde et projekt, som indgår i den mundtlige
eksamen. Projektet må gerne tage udgangspunkt i din egen virksomhed, og der er afsat
tid i skoleuddannelsen til at skrive projektet.
Når du har gennemført uddannelsen, udsteder Transporterhvervets Uddannelser – TUR dit uddannelsesbevis.
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SELVSTÆNDIGE PROJEKTOPGAVER
ER EN NATURLIG DEL AF DIN
UDDANNELSE TIL DISPONENT

KØRSELSDISPONENT INDEN FOR VEJGODS, KRAN OG BUS
Tager du uddannelsen som kørselsdisponent inden for vejgods, kran og bus, får du
de nødvendige kompetencer til at styre din virksomheds transporter - herunder
disponere materiel og mandskab. Du får opdateret og udbygget dit kendskab til
lovgivning, transportregler, regler for arbejdsmarkedet og de gældende
overenskomster for dine medarbejdere. Du bruger forskellige it-redskaber,
ledelsesværktøjer og systemer til økonomistyring, kvalitetsstyring og
trafiksikkerhedsledelse, og du får hævet dit niveau inden for engelsk og
transportberegninger.

LAGER- & TERMINALDISPONENT PÅ LAGRE ELLER
TERMINALER
Uddannelsen som lager- & terminaldisponent giver dig de nødvendige kompetencer
til at styre lagre og/eller terminaler. Der lægges mere vægt på it-systemer og
kvalitetssikring og mindre på transportregler og disponering, men ellers indeholder
denne uddannelse mange af de samme elementer, som indgår i de andre
uddannelser.
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SÅDAN KOMMER DU I GANG
Alle, der har svendebreve inden for vejgodsområdet (f.eks. godschauffør), busområdet
eller lagerområdet kan starte på uddannelsen. Du skal enten have en uddannelsesaftale
med en virksomhed, der er godkendt som lærested, eller du skal have en godkendt EUVplan. Uddannelsen varer et år, hvoraf du er på skole i ca. 15 uger.
Vil du tage din uddannelse via EUV (Erhvervsuddannelse for voksne), skal du være
mindst 25 år og have 2 års relevant arbejdserfaring fra transportbranchen, og du skal
være kompetencevurderet i forhold til disponentuddannelsen. Du kan enten være i
arbejde eller være uden job.
Opfylder du ikke betingelserne om svendebrev, kan du i samarbejde med skolen få lagt
en uddannelsesplan, der både omfatter de manglende kompetencer i forhold til
svendebrevet og disponentuddannelsen.
Disponentuddannelsen er en overbygning til erhvervsuddannelserne på transport- og
logistik-området, men fra den 1. august 2014 får du også mulighed for at tage dele af
disponentuddannelsen som AMU-kurser. Gennemfører du et eller flere af nedenstående
AMU-mål, vil du få afkortet skoledelen på disponentuddannelsen:
40593
42833
43572
44978
44979
45215
45261
45371
47618
47721
47722
47723
47724

Lederens projektplanlægning (3 dage)
Anerkendende ledelse (2 dage)
Ledelse af forandringsprocesser (3 dage)
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd (5 dage)
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (5 dage)
Grundlæggende faglig regning (2 dage)
Kundeservice (3 dage)
Kvalitetsstyring i virksomheden (3 dage)
Prognoseteknikker og lagerstyring (2 dage)
Logistik og organisation i transporterhvervene (5 dage)
Økonomi inden for transporterhvervene (3 dage)
Love og regler i vejtransporten (5 dage)
Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden (3 dage)
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HAR DU IKKE ALLEREDE DIT SVENDEBREV
INDENFOR EN AF TRANSPORTUDDANNELSERNE, KAN DU KONTAKTE SKOLEN FOR AT
BLIVE KOMPETENCEAFKLARET OG FÅ LAGT
EN PLAN FOR DIN UDDANNELSE

47750
47751
47752
47753
47755

Medarbejderinvolvering i ledelse (3 dage)
Kommunikation som ledelsesværktøj (3 dage)
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)
Ledelse og samarbejde (3 dage)
Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2 dage)

ØKONOMI
Uddannelsen er gratis, og er du i lære, får du løn efter gældende overenskomst
under hele uddannelsen – også når du er på skole. Din arbejdsgiver får refunderet
en stor del af din løn under skoleopholdene fra Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag
(AUB). Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling, og din
arbejdsgiver vil ofte kunne søge tilskud til din løn i praktiktiden gennem deres lokale
Jobcenter.

KAN JEG KOMME VIDERE EFTER UDDANNELSEN?
Uddannelsen giver dig adgang til logistikøkonomuddannelsen, der er en kort videregående uddannelse. Du har også mulighed for at læse videre på akademiuddannelsen i international transport og logistik.
Vil du læse videre til logistikøkonom, skal du muligvis hæve dit niveau i engelsk og
matematik for at kunne gennemføre uddannelsen.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
SKOLEOPHOLD
Du har mulighed for at låne en computer på skolen under dine skoleophold, men vi
anbefaler, at du selv tager en bærbar computer med, da du også vil have brug for
en computer til skrivning af opgaver i praktikperioderne.
Vi vil ligeledes anbefale, at du anskaffer bøgerne ”Bedre Ledelse – En praktisk
guide”, Jan Kristiansen & Tore Østergaard, 1.udgave, 1. oplag 2009, Nyt Teknisk
Forlag, ISBN: 978-87-571-2689-1 og ”Logistik i virksomheden”, Tina Holck & Lisbeth
Jensen, 2. udgave 2011, Nyt Teknisk Forlag, ISBN 978-87-571-2745-4. Begge
bøger kan bestilles på https://webshop.praxis.dk

UNDERVISNINGSFORMER
Der arbejdes dynamisk med flere forskellige undervisningsformer på
skoleopholdene, og du arbejder også med selvstændige projektopgaver i løbet af
uddannelsen.
Da der er tale om en fuldtidsuddannelse, vil den ugentlige undervisning kombineret
med forberedelse og opgaveløsninger svare til 37 timer. Du har naturligvis mødepligt
på skoleopholdene, men hvis du undtagelsesvis arbejder med et projekt i
virksomheden under et skoleophold, betragtes dette som skoledage, hvor du ikke
kan pålægges normale arbejdsopgaver i virksomheden.
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Det er vigtigt, at der er en eller flere overordnede/betroede medarbejdere i
virksomheden, der kan støtte og vejlede dig i det nødvendige omfang – både i
projektarbejdet, men også i at nå praktikmålene for uddannelsen.
Nærmere informationer om undervisningens indhold og undervisningsformerne kan
læses i den lokale undervisningsplan samt i læseplanen for de enkelte fag, som du
får tilsendt digitalt i starten af uddannelsen.

SKOLEHJEM
Har du over 45 minutters transporttid (inkl. ventetid ved omstigning) med offentlige
transportmidler fra dit hjem til skolen, er du berettiget til en plads på vores skolehjem under dine skoleophold.
Det koster EUD – skolehjemsberettigede elever (5 kvarters reglen) kr. 508,25- pr.
uge at bo på skolehjemmet, og beløbet dækker både kost og logi. Har du
forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn under 18 år, er det gratis at bo på
skolehjemmet. Er du AMU – kursist koster det kr. 500,- pr. overnatning inkl.
Morgenmad.
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DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER VED AT KONTAKTE:
PETER BRØGGER
PROJEKTLEDER
MOBIL: +45 6122 2378
E-MAIL: PEB@EUCL.DK
FRANK ALGREN ERIKSEN
UDDANNELSESLEDER
MOBIL: +45 6161 5174
E-MAIL: FAE@EUCL.DK
VI HJÆLPER NATURLIGVIS GERNE MED AT
UDFYLDE LÆRESTEDSGODKENDELSE, UDDANNELSESAFTALE
M.V.
DU KAN LÆSE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.EUCL.DK OG
PÅ WWW.TUR.DK - TRANSPORT-ERHVERVETS UDDANNELSER.
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