TRANSPORTOMRÅDET - VIRKSOMHEDSPROFIL
Transportområdet uddanner elever til arbejde inden for varetransport- og tildels lagerom-rådet, og udfører opgaver for såvel det samlede TAMU som eksterne kunder, og har herunder transportopgaver over hele landet.
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden ligger for en stor del inden for tidsrummet fra 7.30 til 15.00,
men der forekommer ofte forskudt arbejdstid eller mertid når opgaverne kræver det.
Opgaverne:
Transportområdet udfører opgaver som er typiske for branchen, og som hovedsageligt ligger inden for områderne:
• Distribution af stykgods, pakker og post
• Læsning, losning og sikring af gods
• Daglig drift og vedligehold af transportmateriel
• Håndtering af transportdokumenter
• Mindre lagerfunktioner
• Renhold og vedligehold af områdets bygninger og arealer
Elever på Transportområdet skal deltage i en 14-dages praktik på Lagerområdet på TAMU-Center Odense. Der
vil, i forbindelse med transportopgaverne, regelmæssigt være behov for overnatninger på andre TAMU-Centre.
Krav i arbejdet:
Arbejdet udføres hovedsaligt på baggrund af egen ruteplanlægning og almindelige transportdokumenter, og under arbejdet stilles der krav om:
• at du arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt.
• at du gennemfører opgaverne med den ønskede kvalitet og sikkerhed i registreringerne.
• at du er serviceminded i din arbejdsindsats og over for kunderne.
• At du arbejder positivt for overholdelse af leveringsaftaler.
• at du anvender alt transportmateriel under hensyn til din og andres sikkerhed og
materiellets holdbarhed.
Personlige krav:
Det er en forudsætning for ansættelse på området:
• at du vil indgå forpligtende i et arbejdsfællesskab under faglærerens ledelse
• at du vil lære det praktiske, arbejdsmæssige
• at du vil lære det sociale, arbejdspladsmæssige
• at du vil være stabil i dit fremmøde på holdet
• at du vil være fleksibel i forhold til skiftende opgaver og arbejdstider
Jobprofil:
Uddannelsen kvalificerer til job i større og mindre transportvirksomheder, bud- og flyttefirmaer. I virksomheder
med selvstændig transportafdeling og tildels i lagervirksomheder. Stillingerne benævnes ofte chauffør, medhjælper eller lagermedarbejder.
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