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Èn vej til AMU

Rekruttering og uddannelse af fremtidige chauffører udgør sammen med den
grønne omstilling nogle af de største udfordringer for transportbranchen.

Derfor går TEC går sammen med 11 andre transport- og logistikskoler med
det formål at etablere one-point-of-contact til transportbranchen.

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.

Sikrer øget og bredere uddannelsesudbud

Med AMU Danmark får transportbranchen én vej ind til hele
uddannelsessystemet, udtaler Henrik Tofteng, der er 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, lyder det fra Henrik Tofteng.

Sparer tid og kræfter

Driftschef Jan Nørgaard Jensen fra GODIK kalder tiltaget for et godt tilbud:

-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.



TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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