Vairuotojo profesija

Šiuo metu Lietuvoje jaučiamas tolimųjų reisų vairuotojų trūkumas, tad geram vairuotojui,
turinčiam reikalingas jo darbui žinias ir tai liudijančius pažymėjimus, rasti patinkantį darbą lengva,
o ir uždarbio gali tikėtis nemažo. Vairuotojo profesiją dažnai renkasi žmonės, kuriuos traukia
galimybė apkeliauti daug naujų miestų ir aplankyti dar nematytas vietas, už tai gaunant dar ir
solidų uždarbį.
Taigi, ko reikia, norint tapti profesionaliu vairuotoju? Visų pirma – vairuotojo pažymėjimo. Tolimųjų
reisų vairuotojai važinėja su vilkikais, kuriems reikalingas C ir CE kategorijų (sunkiasvorės transporto
priemonės ir jų junginiai) vairuotojo pažymėjimas. Kitas žingsnis – vairuotojo profesinės kvalifikacijos –
95 kodo - kroviniams vežti įgijimas. Baigę profesinius 95 kodo kursus, būsimi vairuotojai žinos, kaip
pildomi reikiami krovinio dokumentai, kaip teisingai tvirtinamas bei išdėstomas krovinys, išmoks paruošti
automobilį krovinio vežimui bei mokės apskaičiuoti vairuotojo darbo ir poilsio režimą. C ir CE kategorijos
vairuotojai turi galimybę dirbti su tentinėmis priekabomis, šaldytuvais, autovežiais, miškovežiais,
manipuliatoriais ir t. t. - pasirinkimo galimybės didelės.

Jeigu nenorite vežioti krovinių, įgiję D kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galite vežti keleivius.
Su kompanija – visada smagiau! D kategorija – automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau, kaip
aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo. Čia taip pat svarbu įgyti vairuotojo profesinė kvalifikaciją – 95
kodą – keleiviams vežti. Baigęs šiuos kursus, būsimasis vairuotojas žinos, kaip tikrinti ir pildyti visą
dokumentaciją, susijusią su keleivių vežimu, išmanys darbo ir poilsio ypatumus vežant keleivius, mokės
parengti autobusą važiavimui. D kategorijos vairuotojai dirba ir tarpmiestiniais, ir tarptautiniais maršrutais.
Taip pat yra galimybė dirbti su ekskursijomis.

Be abejo, kasdienybėje populiariausia išlieka B kategorija. Tai – lengvieji automobiliai,
suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius. Šiuolaikiniame pasaulyje jau sunku sutikti žmogų,
kuris neturi šios kategorijos pažymėjimo. Daugelis jaunų žmonių įgyja teisę vairuoti B kategorijos
automobilius dar mokydamiesi vidurinėje mokykloje. Tai - puiki galimybė savarankiškai keliauti ne tik savo
gimtajame mieste, bet ir už jo ribų. Perspektyvos dirbti lengvųjų automobilių vairuotoju yra taip pat
nemažos - kurjeriai, tiekėjai, taksi ir asmeniniai vairuotojai. Dažnam pardavimų vadybininkui, konsultantui
taip pat yra keliamas reikalavimas ar bent jau didelis privalumas turėti B kategorijos pažymėjimą. Tai gera
investicija į ateitį bei galimybė užsidirbti pinigų, vos sulaukus pilnametystės.
Visų vairavimo kategorijų bei vairuotojų profesinės kvalifikacijos pažymėjimus, o
svarbiausia – žinias, įgūdžius ir profesionalų mokymą palankiomis sąlygomis kviečiame įgyti VšĮ
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre. Esame sukaupę ilgametę patirtį, rengiant transporto
sektoriaus naujokus bei profesionalus. Mokymams skiriame ypatingą dėmesį, naudojame šiuolaikines
informacines technologijas, mokomoji medžiaga sudaryta patogiai ir suprantamai kiekvienam. Teorinių
užsiėmimų metu naudojamos interaktyvios schemos bei naujausia vaizdo medžiaga. Praktinių užsiėmimu
metu patyrę instruktoriai išmokys teisingai bei saugiai vairuoti pasirinktą transportą. Peržengę mokymo
centro slenkstį, tapsite profesionalais.
Kviečiame registruotis A, B, C, CE, D kategorijų kursams!
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Daugiau informacijos:


Tel. (8 5) 269 53 45




El. p. vairavimas@mokymas.eu
www.mokymas.eu
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