Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

TAXIFÖRARE
TAXIFÖRARE
- ett serviceyrke!
– En utbildning för dig som är social, lugn och
seviceinriktad.
Att vara taxiförare innebär att du dagligen
träffar många människor. Jobbet kan vara
stressigt och kräver att man kan anpassa sig till
nya situationer. Det är naturligtvis också viktigt
att man tycker om att köra bil och har god
lokalkännedom.

Så här söker du till utbildningen:

Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdaterad eller ny kompetens inom området och där matchning mot företag
och personalbehov kan förväntas. Tillsammans med din handläggare kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja
utbildning.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Testmodul
I modulen ingår studiebesök, information om yrket,
teoretiska och praktiska test som avslutas med en
individuell studieplan för de deltagare som går
vidare till utbildningen.
Grundutbildning
Utbildningen innehåller följande obligatoriska
moduler: Kartläsning, Körekonomi, Miljö, Säkerhet ,
Bemötande, Sjukdomar och funktionsnedsättningar,
Föraren, Fordonskännedom, Yrkestrafikslagstiftning,
och Trafiklagstiftning.
Praktisk körövning för att klara taxiförarlegitimation:
Fordonskontroll, Passagerares säkerhet, Körning
i landsvägs- och gatutrafik, Sinnesnärvaro och
omdömesförmåga. Examination sker genom
Trafikverkets förarprövare.
ID-nummer:
118104 Yrkesförare – Taxi test
118105 Yrkesförare – Taxi orientering och test
118125 Yrkesförare – Taxi
118126 Yrkesförare – Taxi rekryteringsutbildning

YRKESFÖRARE inriktning
TAXI
För att jobba som taxiförare måste man ha taxiförarlegitimation.
För att få en sådan måste man ha fyllt 21 år
och ha haft svenskt körkort med B-behörighet i minst två år.
Det krävs också läkarintyg som visar att man uppfyller fastställda
hälsokravf ör taxiföraryrket. Det görs även registerkontroll
ur polisens belastningsregister. Du behöver ha tillräckliga
kunskaper i det svenska språket för att kunna kommunicera med
passagerare och taxisamordningen via kommunikationsradio i
olika situationer.
Som taxiförare kan du köra:
• Färdtjänst
• Skolskjuts
• Avtalskunder
• Bud och sjukresor
• Eller vara egen företagare

UTBILDNINGSORTER Falkenberg, Växjö, Västervik, Göteborg, Skövde,
Uddevalla, Jönköping, Norrköping, Karlstad, Stockholm, Södertälje, Falun, ’
Hudiksvall, Gävle, Östersund, Sundsvall, Umeå, Gällivare, Luleå
YrkesAkademin finns i hela landet. Huvudkontoret i Falun: Box 127,
791 23 Falun. Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se
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