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HAKEMUS TAKSINKULJETTAJAKOULUTUKSEEN, sitova ilmoittautuminen, palautus 18.4.2017 klo
10.00 mennessä, (Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry, Vasarakatu 9 C 28, 40320 Jyväskylä).

(HUOM! Kaikkiin kohtiin tulee vastata! Tiedot ovat luottamuksellisia!)
Sukunimi ja etunimet: _____________________________________________________________
Henkilötunnus: ______________________ Puh.nro: ____________________________________
Osoite: ________________________________________________________________________
Postinumero:_________________Postitoimipaikka:______________________________________
Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________
(osoite välttämätön, koska kurssin info toimitetaan sähköpostilla)
Koulutustausta: ________________________________________________________________
Nykyinen työnantaja: ____________________________________________________________
Kokemus asiakaspalvelutehtävistä: _________________________________________________
Haluatko vakinaiseksi vai tilapäiseksi kuljettajaksi? _____________________________________

Tulevan työnantajan yhteystiedot (jo työpaikan omaavat ovat etusijalla):
______________________________________________________________________________

Mitä pidät hyvinä puolina taksinkuljettajan työssä, omasta mielestäsi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mitkä ovat mahdolliset taksinkuljettajan työn varjopuolet, Sinun kannaltasi?
_______________________________________________________________________________________

Voiko poliisin rekisterissä olla vanhoja rikkeitä, jotka saattavat estää/hidastaa taksin-kuljettajan ajoluvan
myöntämisen Sinulle?
________________________________________________________________________

Onko Sinulla tietoa / tuntua siitä, että Sinulla olisi jokin oppimiseen liittyvä ongelma, mikä kouluttajan
olisi hyvä ottaa huomioon opetuksessaan (lukihäiriö, kieliongelma, tarkkaavaisuus-vaikeus tms.)?
________________________________________________________________________
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Lue myös tämä:
Taksinkuljettajan ajolupa
Taksinkuljettajalla on oltava ajokortin lisäksi taksin asemapaikan Trafin myöntämä taksinkuljettajan
ajolupa. Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada jos







hakijalla on ajo-oikes EU alueella ja kortin myöntämisestä 1 vuosi aikaa
hakija täyttää C- ja D- luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset
hakija ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton taksinkuljettajaksi
hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
hakija on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen
hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi (HUOM!
mm. vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito)
Trafi tarkistaa taksinkuljettajan ajoluvan saannin edellytykset ennen luvan myöntämistä. Valvontatiedoissa olevat
merkinnät esimerkiksi liikennerikkomuksista tai rangaistuksista saattavat muodostaa esteen tai hidasteen
taksinkuljettajan ajoluvan myöntämiselle.

Minulla ei ole aiempaa taksinkuljettajan lupaa ja ilmoittaudun seuraaviin kokonaisuuksiin
Taksinkuljettajan peruskoulutus 550,00 €
Järjestelmän koulutus (JKL+ Muurame) kuljettajanumeroa varten (paketti 795,00 €)

paikallistuntemuskokeeseen ______________________________________kuntaan

Katso pakettihinnat hakuinfo lomakkeesta. Sekä katso kurssin aikataulu kohdasta kurssin
ohjelma.

Minulla on taksinkuljettajan lupa ja ilmoittaudun seuraaviin data-koulutukseen
Järjestelmän koulutus (JKL+ Muurame) kuljettajanumeroa varten (295,00 €)

Valinnat ilmoitetaan mahdollisimman pikaisesti ennen koulutuksen alkua ja maksuohje tulee mukana.
Peruutuksen tulee tapahtua ennen kurssin alkamista.
Peruutuksen tulee tapahtua viikko ennen kurssin alkua, muutoin oikeus periä puolet koulutuksen
hinnasta. Perintämme huolehtii Intrum Justitia Oy.

Päivämäärä: __________________________________________________

allekirjoitus : ___________________________________________________
nimenselvennys:________________________________________________

