ASENNUSNOSTURINKULJETTAJAKOULUTUS
AJANKOHTA
11.5. - 27.10.2022
HAKU PÄÄTTYY
19.4.2022
KESTO
60pv -120pv (HOPS)
KOULUTUSPAIKKA
Keminmaa /
Monimuoto-opetus

Ajokortin korotus CE-korttiin, asennusnosturin hallinta ja
käyttö, ammattipätevyys, ADR – mm. tätä kaikkea kuuluu
asennusnosturinkuljettajakoulutukseen!
Asennusnosturinkuljettajakoulutus avaa portin kuljetusalalle, jossa on
tarjolla monipuolisia ja erilaisia työtehtäviä. Alalla korostuu
asiakaspalvelun merkitys, joustavuus ja kyky toimia paineen alla.
Koulutukseen voi osallistua osaamistaan täydentävä, alasta uutena
ammattina kiinnostunut tai ilman aikaisempaa koulutusta oleva hakija,
joka on 20-vuotta täyttänyt ja omaa vähintään B-luokan ajokortin.
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten
tarpeisiin sekä työllistyä koulutuksen jälkeen kuljetusalan yrityksiin.
Koulutuksen käytyään opiskelija voi toimia asennusnosturinkuljettajan
(kuorma-auton/yhdistelmäajoneuvon) tehtävissä ja suoriutuu kuljettajan
työtehtävistä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti.
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KOULUTUS RAKENNETAAN JOKAISEN OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAISEEN KOKEMUKSEEN JA TAUSTAAN SOPIVAKSI.
SISÄLTÖ
Työnhaku- ja
urasuunnittelu
Lupakorttikoulutukset
(työturvallisuuskortti,
tieturva1, EA16h, ADR P)
Asennusnosturin
kuljettajan osaaminen
Ajokorttikoulutukset
henkilökohtaisen
opintosuunnitelman
mukaisesti (C-tai CEajokortti)
Ammattipätevyys
henkilökohtaisen
opintosuunnitelman
mukaisesti
(Ammattipätevyyden
perustason koulutus
140 h tai
ammattipätevyyden
jatkopäivät)

Koulutuksen pituus (60pv-120pv) riippuu opiskelijan lähtötasosta ja
ajokorttiluokasta (B/C/CE). Koulutuksiin sisältyy aina uraohjaus ja
työnhakuvalmennus
Viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta
aiheutuvista maksuista tai luvan saantiin liittyvien valokuvien ja
lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvista maksuista opiskelija vastaa
itse. Tässä koulutuksessa maksuja tulee opiskelijalle maksettavaksi
suoritusten mukaan
Työturvallisuuskortti 12,40€, EA16h 12,40€, Tieturva1 12,40€
Ammattipätevyyskoe 50€. Ammattipätevyyden perustason rekisteröinti
18,50€ sekä ammattipätevyyden merkintä ajokorttiin 28€ tai erillinen
ammattipätevyyskortti 50€.
C-Ajokortin korotukseen liittyvät maksut Ajovarman hinnaston
mukaisesti Ajokorttilupahakemus 39€, Teoriakoe 40€ ja Ajokoe 112€
E – Ajokortin korotukseen liittyvät maksut Ajovarman hinnaston
mukaisesti Ajokorttilupahakemus 39€, Teoriakoe 40€ ja Ajokoe 125€.
ADR-ajolupaan liittyvät maksut Ajovarman hinnaston mukaisesti ADRajolupakoe 50€, ajolupamaksu 50€
Piirturikorttihakemus ja kortti 104€
Koulutus toteutetaan yhdessä Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Käytännönharjoitukset
Työssäoppiminen

Ota rohkeasti askel kohti uutta osaamista ja työtä. Hae
mukaan koulutukseen 19.4.2022 mennessä!
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