KØRSELSDISPONENT ELLER LAGER- OG
TERMINALDISPONENT (TRIN 3)
Du lærer om arbejdsmarkedsregler, overenskomster og relevante IT-systemer. Du får uundværlige
ledelsesteorier med i bagagen, samt viden om logistikledelse, kvalitetsstyring, kundeforhold og
fremmedsprog. Alt dette er kompetencer, der vil gavne udviklingen af din arbejdsplads og åbne nye
muligheder i dit fremtidige karriereforløb.
Uddannelsen kaldes også TRIN 3, eftersom den er en overbygning af de to trin i
erhvervsuddannelserne indenfor transport og logistik, der giver svendebrev.
Du har mulighed for at starte på uddannelsen med et svendebrev.
Der er følgende specialer knyttet til uddannelsen:
•
•
•

Lager- og Terminaldisponent
Kørselsdisponent inden for vejgodstransport
Kørselsdisponent inden for kranfører

•

Kørselsdisponent inden for tanktransport

VARIGHED
Uddannelsen varer 1 år, hvoraf der er ca. 15 skoleuger. Når du ikke er i skole, skal du i praktik i en
virksomhed, enten der hvor du har lavet din uddannelsesaftale eller i en anden virksomhed, efter
aftale, hvis du har en uddannelsesaftale gennem jobcentret.

UNDERVISNINGEN
Skoledelen foregår primært på EUC Lillebælt, men undervisningen er også projektorienteret, hvor
underviserne i noget af tiden vil fungere som en konsulent. Der kan forekomme opgaver undervejs i
skoleforløbet, hvor du skal ud i virksomheden og arbejde med konkrete problemløsninger og skrive
opgaver herom, hvor underviserne kan kontaktes og vejlede i de konkrete situationer. Der kan også
forekomme virksomhedsbesøg, gæstelærere med særlig viden eller foredragsholdere, som en del af
undervisningen.
Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der helst skal tage udgangspunkt i din egen
praktikvirksomhed. Eksamen er mundtlig og varer i 30 min. og er overværet af to eksterne censorer,
der skal vurdere dit projekt og din fremlæggelse. Efter vellykket eksamen, bliver der uddelt et
eksamensbevis.

KØRSELSDISPONENT ELLER LAGER- OG
TERMINALDISPONENT (TRIN 3)

SÅDAN KOMMER DU I GANG
For at starte på uddannelsen, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller have fået
udarbejdet en EUV-plan (Erhvervsuddannelse for voksne) i samarbejde med vores studievejleder. Du
kan også rette henvendelse til dit lokale jobcenter angående uddannelsen. Derudover skal du have:
•

Svendebrev inden for et af de tidligere nævnte specialer.

Har du svendebrev inden for lager og logistik/lager og transport, kan du blive: Lagerdisponent.
Har du svendebrev som chauffør, kan du blive: Kørselsdisponent.

ØKONOMI
Uddannelsen er gratis, og du får løn efter gældende overenskomst under uddannelsen, hvis du har en
uddannelsesaftale med en virksomhed. Har du ikke en aftale med en virksomhed, kan det være det
lokale jobcenter der aflønner dig under uddannelsen.
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 Trin 3 som AMU-kurser.
Gennemfører du et eller flere AMU-mål, vil du få afkortet skoledelen på uddannelsen.
Under skoleperioderne kan din arbejdsgiver søge tilskud gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(AUB)
Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling

MULIGHEDER FOR VIDEREUDDANNELSE
Uddannelsen er adgangsgivende til logistikøkonomuddannelsen, der er en kort videregående
uddannelse.
Du har også mulighed for at læse videre på akademiuddannelsen i international transport og logistik.

TILMELDING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt:
Projektleder for TRIN 3 Peter Brøgger, telefon 61 22 23 78, peb@eucl.dk
Uddannelsesleder Frank Algren Eriksen, telefon 79201174 eller 61615174

