Научете датски и започнете
работа като шофьор на автобус
Къде и кога
UCplus предлага безплатни уроци по датски в Копенхаген :
 през деня
 вечер
 в събота
 дистанционно обучение

Вашето право на обучение по датски език
Имате право на безплатно обучение по датски език в продължение на 3 години,
ако
 имате адресна регистрация в Дания
 имате CPR - номер
 можете да се самоиздържате
 имате навършени 18 години
Можете да изберете да карате обучението по датски език към UCplus и ние ще
ви издадем удостоверенията на министерството за положени изпити.

Преподаваме ви технически език и уроци по кормуване Освен
общото обучение по датски език, получавате и познания по техническия език,
който трябва да владеете при обучението за професионален шофьор.
След като владеете езика достатъчно добре, можем да ви приемем в
обучението за професионален шофьор. По време на обучението ви по датски
език всеки месец получавате по един безплатен урок по шофиране на автобус.

www.ucplus.dk

UCplus осъществява контакт с компаниите
UCplus осъществява контакт с автобусните компании след завършване на
обучението за професионален шофьор. UCplus си сътрудничи с целия автобусен
бранш и може да осъществи контакт с компанията-превозвач в района, в който
искате да живеете.

Изисквания





Свидетелство за съдимост, че не сте осъждан; добро здраве
Шофьорска книжка за лек автомобил (мин. 1 година)
Да нямате проблеми, свързани с някакво пристрастяване
Да посещавате редовно занятията

Като шофьор на автобус ще получавате





Твърда начална заплата от 23000 крони + 2-3000 добавка за
ненормирано работно време
Пенсионни осигуровки от 14% една година след назначаването
Договорени дълготрайни условия на възнаграждение и труд
Добри колеги и смислена работа

Свържете се с нас
Ако желаете да се включите, свържете се с нас сега. Ние ще се свържем с
вашата община и ще уредим документите, за да можете да започнете
обучението възможно най-бързо. Можете и да се свържете с нас, ако имате
въпроси.

www.ucplus.dk/sprog-bulgarsk.asp

www.ucplus.dk

