
Èn vej til AMU 

Rekruttering og uddannelse af fremtidige chauffører udgør sammen med den grønne omstilling 

nogle af de største udfordringer for transportbranchen.  

12 erhvervsskoler etablerer derfor én indgang til hele deres uddannelsesudbud indenfor transport 

og logistik-uddannelser på tværs af hele Danmark. Indgangen kaldes AMU Danmark, og vil med 

de 12 skolers samlede uddannelsesudbud levere den bredeste portefølje af transport og 

logistikuddannelser til hele branchen.  

AMU Danmark sætter transportvirksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i centrum, og kan i 

kraft af den geografiske spredning blandt skolerne levere uddannelse alle steder i Danmark.  

Med AMU Danmark får transportbranchen én vej ind til hele 

uddannelsessystemet, udtaler Henrik Tofteng formand for 

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Dansk 

Industri. ”En konsolidering af landets transport- og 

logistikskoler er et vigtigt tiltag for en branche, hvor 

forretningsudviklingen går i retning af samling af større 

enheder fordelt på tværs af landet. Tiltaget vil være med til 

at sikre et øget og bredere uddannelsesudbud for 

branchen”. 

http://www.amudanmark.dk
https://amudanmark.dk/


Faktaboks: 
10 gode grunde til at vælge AMU Danmark 
✔ Én indgang til hele det danske udbud af AMU uddannelser
✔ Målrettet og kvalificeret uddannelsesplanlægning for alle dine medarbejdere
✔ Alt er samlet ét sted
✔ Vi dækker hele landet
✔ Ét telefonnummer og én kontaktperson
✔ Vi søger godtgørelse og tilskud for virksomheden
✔ Uddannelsesleverancer når virksomheden har brug for det
✔ Høj kvalitet og ditto leverancesikkerhed
✔ Fokus på både rekruttering og kvalificering
✔ Mulighed for aften- og weekendkurser

Kontaktoplysninger 
AMU Danmark 
Telefon: 2222 3444 
info@amudanmark.dk 
www.amudanmark.dk 

UDDANNELSESINSTITUTIONER

Driftschef Jan Nørgaard Jensen, GODIK udtaler; ”AMU 
Danmark dækker vores behov for en meget bred vifte af 
efteruddannelse og certifikater til vores medarbejderskare der 
spænder fra lastbilchauffører, truck og teleskopførere til 
andre medarbejdergrupper – flere steder med mulighed for 
undervisning på engelsk.  Én indgang til et landsdækkende 
kursusudbud sparer os som virksomhed for tid og kræfter 
med at finde og tilmelde til kurser til medarbejdere i 
nærheden af deres hjem eller i vores lokalafdelinger. Det er 
det vi kalder et godt tilbud til virksomhederne” udtaler Jan 
Nørgaard Jensen.  

mailto:info@amudanmark.dk
https://www.amudanmark.dk/

