
En overbygning på erhvervsuddannelse/erhvervserfaring

KØRSELS- ELLER LAGERDISPONENT

DISPONENTUDDANNELSE

KØRSEL
Få mere effektivitet ud af din kørsel

LAGER
Få optimeringseffekt på lageret



Du får viden om fx optimering, projektstyring, 
ledelse, sprog, beregninger, kundeservice, LEAN og 
logistik m.m. 
En uddannelse der vidensmæssigt bringer dig læn-
gere ind i virksomhedens struktur og giver mulighed 
for at  være med i ”idé og udviklingsaspektet”.

Efter Disponentuddannelsen kan du læse videre på 
korte videregående uddannelser på professions-
skolerne. 
Du kan også tage en akademiuddannelse i fx Le-
delse eller International Transport & Logistik.

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, 
gruppearbejde, selvstudier, rollespil, foredrag, virk-
somhedsbesøg og projektarbejde, der tager ud-
gangspunkt i din virksomhed.

Der skal indgåes en uddannelsesaftale med en 
virksomhed.

MED SVENDEBREV START!

UDEN SVENDEBREV RKV
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NYE KOMPETENCER

Med svendebrev 
Du skal have et svendebrev fra transportbranchen  
og disponentuddannelsen er for dig der enten al-
lerede arbejder med, eller skal i gang med dispo-
nentopgaver i virksomheden.

Uden svendebrev
Disponentuddannelsen kræver at du har en er-
hvervsuddannelse. Har du ikke svendebrevet, kan 
du få afklaret dine relevante kompetencer med en 
Realkompetencevurdering (RKV) og på den måde 
få afkortet din uddannelse, så du hurtigere kan 
komme igang med disponentuddannelsen.

Hanne Jepsen
uddannnelseskonsulent 
99 122 417 
haj@ucholstebro.dk

VI KAN HJÆLPE DIG IGANG



Uddannelsen indeholder en lang række fag (se bag-
siden), som alle har en sammenhæng med hinanden 
og den jobfunktion, som skal udføres. 

Undervisningen er tilrettelagt som projektundervis-
ning, Det afsluttende optimeringsprojekt, som hver 
elev selvstændigt skal arbejde med, skal gerne have 
en nytteværdi for den enkelte virksomhed.

Uddannelsen gennemføres af engagerede faglærere 
fra branchen med udgangspunkt i de enkelte delt-
ageres erfaringer.

Du møder gæstelærere med specielle kompetencer 
og der er virksomhedsbesøg med fokus på relevante 
emner, fx flådestyring, lager/logistik, transportledelse 
m.v.

Til den afsluttende eksamen skal alle deltagere 
mundtligt forsvare projektopgaven.
Der er afsat 2 uger til projektskrivning og eksamen. 

Når uddannelsen er gennemført, udsteder Trans-
porterhvervets Uddannelser | TUR - et uddannelses-
bevis.

Skoleophold og “hjemmeopgaver” binder forløbet 
sammen og skaber “en rød tråd” i uddannelsen. 

Der udbetales overenskomstmæssig løn under hele 
uddannelsen. Skoleuddannelsen er gratis. 

Virksomheden kan få refusion fra AUB - Arbejds-
givernes uddannelsesbidrag under skoleophold og 
der er mulighed for at få tilskud til voksenlærlinge.

Der kan være forskellige bonusordninger når man 
ansætter en disponentelev. 

Yderligere information kan fås hos konsunterne på 
UCH eller hos TUR.
www.ucholstebro.dk | www.tur.dk

Uddannelsen varer fra 1 år - 1 år og 6 mdr.

Der er 15 uger på skoleophold, og resten af tiden 
tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis ar-
bejdes med disponentopgaver.
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DISPONENTUDDANNELSEN 2022

“Uddannelsen giver mange 
værktøjer til ledelse 

og samarbejde”

“Disponentuddannelsen giver personlig 
udvikling på ledelse og tværfaglige områder. 

Primært gennem projektarbejde”

“Vi har fået lov til at afprøve forskellige teorier 
på hinanden i form af rollespil, hvilket giver god 

virkning, især med hensyn til lederrollen”

“På disponentuddannelsen 
er der et godt sammenhold 

blandt eleverne”
“En fremtidsorienteret ud-
dannelse med engagerede 

undervisere”
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UGE  |  DATO      MODUL     INDHOLD

8-11                1      • Ledelse, kommunikation og samarbejde
21/2 - 18/3        • Transportteknisk fremmedsprog del 1
        • Transportrelaterede beregninger 

16-20             2      • Kvalitetsstyr, kundeservice, Time, sags, ressource (Lager)
20/4 - 18/5        • Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse (Chauffør) 
        • Logistik og transportledelse

35-37            3      • Transportteknisk fremmedsprog del 2
29/8 - 16/9        • Ledelse, kommunikation og samarbejde

43-46           4      • Branchekendskab (Lager)
24/10 - 17/11       • Optimering og udvikling af lagerstyring (Lager)
        • Vejtransportens love og regler (Chauffør)
        • Faglig specialisering - Eksamensprojekt

49 - 9/12          5      • Eksamen


