Garantikursus

International godstransport
Kort fortalt
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udføre international godstransport og eksportkørsel.

Hold
10-01-2022
Digitalt Læringscenter Slagelse
Bredahlsgade 1B 4200

Daghold

10-01-2022
Digitalt Læringscenter Næstved
Troensevej 2 4700

Daghold

10-01-2022
Digitalt Læringscenter Online
ZBC online/fjernundervisning 4100

Kontakt
Lis Klemmensen
31935606
klem@zbc.dk

Fjernundervisning

Yderligere 9 hold

Kursusinfo
Dit udbytte af kurset
Du får viden om international logistik og kørselsforhold samt færdselsregler
Du får kendskab til gældende køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler
Du kan bruge elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr jf. gældende
kvalitetsnormer
Du kan udfylde kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning og fragtbreve jf. CMRlovgivning
Du kan foretage international godstransport og eksportkørsel

Fag: International godstransport
Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 640,00

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Garantikursus
Fagnummer:
43959
AMU-pris:
DKK 640,00

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 4.967,25

Varighed
5 dage
Uden for målgruppe:
DKK 4.967,25

Tilmelding

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært
opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og
planlæggere, selvstændige vognmænd.
Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
• International logistik og kørselsforhold samt færdselsregler
• Gældende køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler
• Anvendelse af internationale fragtbreve og kendskab leveringsbetingelser
• Ruteplanlægning og internationale færdselsregler
• Gældende kvalitetsnormer f.eks. ISO-standarder
Deltageren kan på baggrund af denne viden:
• Anvende elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr
• Udfylde fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning
• Udfylde kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.
• Udføre international godstransport og eksportkørsel
• Klargøre køretøjet til toldlukning (TIR)
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med
den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at
deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

