Bussförare med språkstöd
” Utbildningen är för dig som vill arbeta som bussförare.”

Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte
utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt. När du väljer att utbilda dig
till bussförare väljer du en livsstil. Det är ett serviceyrke där du varje dag möter många olika
människor. Du kommer att ha ett säkert jobb i framtiden då allt fler väljer att ta bussen!
Som bussförare kan du köra skolbuss, kollektivtrafik, färdtjänst och förbeställda turistbussar. Arbetstiderna är oregelbundna både på vardagar och helger. Ofta får man jobba
tidiga morgnar och eftermiddagar/kvällar, då folk reser mest till sina arbeten eller skolor.
De som kör bussar som går i beställningstrafik får ofta jobba oregelbundna tider, och ibland
under helger. Det kan t ex handla om att skjutsa en skolklass som ska på studieresa eller en
gruppresa till en semesterort.
För att trivas med ditt yrkesval och passa som bussförare ska du;
• Tycka om att köra
• Känna dig trygg i trafik
• Köra lugnt, säkert och vara punktlig
• Vara serviceinriktad
• Vara stresstålig
• Vara tydlig när du pratar/kommunicerar
UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen till bussförare ger dig ett komplett yrke. D-körkort för buss samt Yrkeskompetensbevis som gör dig anställningsbar direkt efter utbildningen. Utbildningen
pågår under två studieperioder, varje studieperiod är 20 veckor.

Bussförare med språkstöd · 900 poäng
KURSER
ORK-Yrkessvenska				

100 p

Yrkestrafik-vux 				

300 p

Persontrafik - vux				

200 p

Svenska som andra språk			

100-200 p

REKOMMENDERADE FÖRKUNSKAPER
Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvaras av dessa kurser
• SFI-D
FÖRKUNSKAPSKRAV
• Ålderskrav: fyllt 23 år
• Körkortskrav: Svenskt B-körkort
UTBILDNINGSINFORMATION
• Utbildningslängd: 40 veckor
• Beroende på sökandes förkunskaper kan utbildningens längd variera. Inom vuxenutbildningen erbjuds validering och prövning mot betyg.
• Ansökan sker via hemsidan lärcenter.nu
• Utöver lektionstid har du möjlighet att få stöd i de olika kurserna genom vår studieverkstad som är bemannad måndag-fredag.

INFORMATION
Ewa Halldén, Utbildningssamordnare
0515-88 71 42 · ewa.hallden@edu.falkoping.se

