
Godschauffør Kølevogn Renovationschauffør

KranførerStykgodschauffør

Dyretransport

Specialkørsel

NYT BRÆNDSTOF TIL DINE JOBMULIGHEDER 

ÅBENT HUS PÅ UCH

Lørdag den 19. NOVEMBER 2016 kl. 10-13
Vi er klar med VEJLEDNING

Mulighed for RUNDVISNING
Præsentation af uddannelser og materiel

UNDERVISNINGSAKTIVITETER hele dagen
Udstilling af lokale forhandlere og lærlinges egne KØRETØJER

JYSK-RC-TRUCK kommer med fjernstyrede lastbiler og maskiner
TU Roadshow LASTBIL-SIMULATOR kommer forbi

Tankbilchauffør



BLIV FREMTIDENS LASTBILCHAUFFØR
Kig forbi til Åbent Hus på UCH den 19. november

Du er inviteret - branchen mangler chauffører!



HELE UCH HOLDER ÅBENT HUS 

PÅ ALLE FEM ADRESSER

Kom og oplev 
transportbranchen

HVAD FÅR JEG UD AF DET

Der er mulighed for at 
få en samtale med flere 
vognmænd med henblik 
på job 

FORMÅL MED AT JEG SKAL KOMME

Branchen mangler 
engageret arbejdskraft

DU MØDER EN BRANCHE DER GERNE 
VIL 

• sætte fokus på en branche, hvor der 
er en stor grad af frihed, hvor der 
arbejdes selvstændigt og alsidigt 
under ansvar og med mulighed for  
hurtigt at kunne se et resultat af sit 
arbejde. 

• vise at der i branchen er en god tra-
ditionsrig atmosfære med plads til 
forskellighed.

• fortælle om de muligheder der lig-
ger i chaufførjobbet

• vise dig en vej ind i branchen eller 
videre i branchen

I transportbranchen får du hurtig aner-
kendelse for de kompetencer du har, men 
også hjælp til at få de kompetencer du 
eventuelt mangler, for at kunne begynde 
i branchen.
 

PROGRAM FOR MØDET

Uden transportbranchen går Danmark i stå!

kl. 10.00 Lærlinge deltager i lokal 
mesterskabet “Lager og 
transport”

kl. 10.00 Mulighed for samtale med 
vognmænd hele dagen

kl. 12.00 Der serveres pølser

kl. 12.45 Overrækkelse af pokaler til 
de bedste lærlinge inden 
for lager og transport

kl. 13.00 Afslutning



PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATO
19. november 2016 kl. 10.00 - 13.00

STED
Uddannelsescenter Holstebro
Bastrupgårdvej 5, Holstebro

SE MERE PÅ
www.ucholstebro.dk/aabenthus

MERE INFO
Klaus Pugholm - UCH
Mail: kpj@ucholstebro.dk
Telefon: 99 122 565
Administrationen: 99 122 525

ARRANGØRER:
Dagen er et samarbejde mellem:

• Holstebro
• Herning
• Lemvig
• Ikast/Brande
• Struer

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING


