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Kvindedag i Vejen skal få flere kvinder til
at køre bus
Kvindedag i Vejen skal få flere kvinder til at køre bus
Der skal flere kvinder bag rattet. Derfor afholder DEKRA en kvindedag i Vejen
torsdag d. 25. april fra kl. 9-12. Her kan ledige og andre interesserede høre
om, hvordan det er at være buschauffør og prøve kræfter med den store bus
på køreteknisk anlæg. For nogen bliver det måske kærlighed ved første blik!
Hør om chaufførjobbet fra en insider
Til kvindedagen vil buschauffør Kirsten Lund fortælle om jobbet som

buschauffør. Idéen om at blive buschauffør kom på en ferie til Prag, hvor hun
fik lov til at sidde på chaufførsædet – og så var hun ikke i tvivl om, at hun
skulle være buschauffør.
Siden Kirsten fik sit buskørekort i 1992, har hun arbejdet hos bl.a. DSB, Arriva
og Umove, hvor hun både har kørt by-, rute-, regional- og skolebus. Hun vil
på dagen dele ud af sin erfaring fra busbranchen i håb om, at andre kvinder
kan spejle sig i hendes historie og få lyst til at blive buschauffør. Det er
nemlig et job, hun varmt kan anbefale!
Mød en virksomhed med gode jobmuligheder
Busselskabet Umove vil også være til stede på kvindedagen i Vejen. Her
håber de på at kunne rekruttere nogle af kvinderne. De mangler nemlig
arbejdskraft, og de vil gerne have flere kvinder. Umove er Danmarks største
privatejede selskab inden for kollektiv trafik og har ca. 1.000 ansatte. Umove
kører bl.a. bustrafik for Sydtrafik.
Kvinderne får altså en unik mulighed for at få en snak med et stort
busselskab med gode jobmuligheder.
Kom op i højden
Sidst men ikke mindst vil der på kvindedagen være mulighed for at køre bus
på DEKRAs køretekniske anlæg. Her får man virkelig fornemmelsen af at
komme op i højden og oplevelsen af styre det store rat. Måske nogle får det
ligesom Kirsten Lund – at de slet ikke er i tvivl om, at det er jobbet for dem.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der venter kvinderne en sjov og lærerig
dag, hvor forhåbentlig flere bliver afklaret på deres fremtid.
Kvindedagen foregår torsdag d. 25. april kl. 9-12 på DEKRAs uddannelsessted
i Vejen på adressen Arnfredsvej 8.

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 50 lande og beskæftiger over 39.000
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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