
Få planlagt efterårets kurser nu!  

Sommerferien nærmer sig, og mange ting skal afsluttes inden den begynder. Men det er også tiden til nu, 

at få sat efterårets uddannelsesaktiviteter i kalenderen.  

Speditørskolens efterårssæson starter op kort efter sommerferiens afslutning, og derfor er det et meget 

godt tidspunkt nu, at se ned over listen – hvad er relevant for dig og dine kolleger? 

Speditørskolen tilbyder 4 følgende uddannelsesforløb:  
 
1) Eksamineret Speditør (merkonomuddannelse) 
Erhvervsøkonomi 
Global økonomi 
Logistik 
Spedition salg og service 
Transportjura 
 
Varighed: 33 dage i alt fordelt på de 5 ovenstående fag. 
Pris: kr. 47.000,- ekskl. moms. Uddannelsen er SVU berettiget.  
 
2) Akademiuddannelse International Transport og Logistik 
Logistik  
Supply Chain Management 
Transportjura 
Transport/warehousemanagement 
Valgfag 
Hovedopgave 
 
Varighed: 36 dage fordelt på 5 forskellige fag + 8 uger til hovedopgaven 
Pris: 62.975,- ekskl. moms. Uddannelsen er SVU berettiget 
 
3) Tolddiplomuddannelsen består af følgende fag: 
Toldopgaven (obligatorisk første fag) 
Toldværdi 
Import/Eksport 
Tarifering & Varekundskab 
 
Varighed: 20 dage fordelt på 4 forskellige fag  
Pris: 41.700,- ekskl. moms.  
 

4) Praktisk Lederuddannelse 
Varighed: 15 dage  
Pris: 15.495,- ekskl. moms.  
 
 
KURSUSKALENDER EFTERÅR 2015 
 
August: 

 Erhvervsøkonomi - København 



 Toldopgaven – Kolding 
 

September: 

 Praktisk Lederuddannelse - Århus 

 Toldkonferencen - Fredericia 

 Told Brush Up – Kolding 

 Tarifering og Varekundskab - København 
 
Oktober: 

 Transportjura – Kolding 

 Spedition salg og service – Århus 

 Import/Eksport – København 

 Global Økonomi – København 
 
November: 

 Logistik - Kolding 

 Toldpræference - Kolding 

 Forsendelse - Kolding 

 Transport/warehouse management – København 
 
Du kan læse nærmere om alle ovenstående kurser, pris samt indhold her  
 
Vi forsøger skiftevis at afholder kurserne i både København og Kolding. Dvs. et kursus som afholdes i 
efteråret i Kolding afholdes næste gang i København, og omvendt.  
 
Vi håber at du med ovenstående viden kan få planlagt de uddannelsesforløb I måtte ønske. Har I brug for 
yderligere oplysninger står vi altid til rådighed på Speditørskolen på tlf. 3374 6727 eller e-mail jst@dasp.dk 
 
 
 

http://dasp.dk/kurser
mailto:jst@dasp.dk

