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Fuldt optag på erhvervsuddannelsen for
faglærte lastbilchauffører
Erhvervsuddannelsen for at blive faglært lastbilchauffør på DEKRA
Erhvervsskole i Brøndby kan snart melde om fuldt besat på deres optag i
januar. ”Det er positivt, at så mange nye unge søger transportbranchen,” siger
Anja Brauner-Kristiansen, der er direktør hos DEKRA Erhvervsskole.
Historisk stor interesse
DEKRA Erhvervsskole oplever i år en historisk stor interesse for at blive
faglært lastbilchauffør. Holdet der starter den 20. januar 2020 er snart fyldt
op. ”Der er simpelthen snart ikke flere pladser i klasselokalerne,” siger

direktør Anja Brauner-Kristiansen om de to fyldte hold.
En god start på fremtiden
DEKRA Erhvervsskole sikrer de nye elever en god fremtid på arbejdsmarkedet.
Foruden at støtte og vejlede hele vejen igennem uddannelsen garanterer de
også en læreplads og et job, når du er færdig med uddannelsen.

Om DEKRA
DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for
tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation
med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over
årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder
inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i
hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion,
ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og
bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og
systemer, vikarservices og uddannelse.
DEKRA har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000
medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er
Global Partner for en Sikker Verden.
I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej
gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet
uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet
tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300
kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og
borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed
med højt til loftet og let til smil.
DEKRA dækker hele Danmark.
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