Mācies dāņu valodu tagad un sāc strādāt par autobusa
vadītāju
Kur un kad
UCplus piedāvā bezmaksas dāņu valodas kursus Orhūsā un Kopenhāgenā
 Dienas maiņā
 Vakara maiņā
 Sestdienās
 Ar tālmācības starpniecību

Jūsu tiesības uz dāņu valodas apmācību
Jums ir tiesības uz 3 gadu bezmaksas dāņu valodas apmācībām, ja Jums ir
 Nacionālā reģistra adrese Dānijā
 CPR-numurs
 Esat pašnodarbināts
 Esat sasniedzis 18 gadu vecumu
Jūs varat izvēlēties mācīties dāņu valodas kursos UCplus, jo mēs nodrošināsim Jums
arī ministrijas pārbaudījumus.

Jūs saņemsiet datoru un apmācības internetā
Tiklīdz Jūs būsiet nokārtojis pirmo pārbaudījumu pēc 2-3 mēnešiem, mēs
nodrošināsim Jūs ar nelielu bezmaksas datoru, kuru Jūs varēsiet paturēt, ja
nokārtosiet nākamo pārbaudījumu pēc sešiem mēnešiem.
Tajā pašā laikā Jūs iegūsiet bezmaksas interneta apmācības tik ilgi, kamēr būsiet
UCplus students. Šādi Jūs varēsiet mācīties dāņu valodu, kad vien vēlēsieties un kur
vien vēlēsieties.

Jūs saņemsiet tehniskās valodas apmācību un braukšanas
apmācību
Pēc vispārīgajām dāņu valodas apmācībām, mēs mācīsim Jums tehnisko valodu, lai
Jūs varētu uzsākt vadītāju kursus.
Tiklīdz Jūsu valodas zināšanas būs pietiekamas, mēs piereģistrēsim Jūs autovadītāju
kursos. Visas dāņu valodas apmācības laikā Jūs saņemsiet vienu bezmaksas praktiskās
autobusa vadības stundu mēnesī.

UCplus nodrošina kontaktus ar uzņēmumiem
UCplus nodrošina kontaktus ar autobusu kompānijām pēc nokārtota autobusa
vadītāja eksāmena. UCplus sadarbojas ar visu autobusu nozaru pārstāvjiem un var
sniegt tā uzņēmuma kontaktinformāciju, kas atrodas tajā apgabalā, kurā Jūs
uzturēsieties.

Prasības pret Jums





Bez sodāmības, laba izglītība
Vieglās automašīnas vadītāja tiesības (vismaz 1 gadu)
Nav atkarību problēmu
Regulārs apmeklējums

Kā autobusa vadītājs Jūs iegūsiet





Fiksētu sākotnējo algu apmēram 23.000 Dānijas kronas + 2-3.000 par darbu
pēc normālajām darba stundām
Pensijas iemaksas apmēram 14 % pēc 1 gada darba
Ar līgumu noteiktu fiksētu darba samaksu un darba noteikumus
Patīkamus kolēģus un nozīmīgu darbu

Sazinieties ar mums
Ja Jums ir vēlēšanās piedalīties kursos, sazinieties ar mums. Mēs varam nokārtot
formalitātes ar Jūsu vietējo pašvaldību, lai Jūs varētu sākt apmācības pēc iespējas
drīzāk. Jūs arī varat sazināties ar mums Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums rodas kādi
jautājumi.

www.ucplus.dk/sprog-lettisk.asp

