07000 Bergen Taxi Skolen - Sjåføropplæring
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).
Kap. 7A. Kjøresetel - utdrag
§ 37a. Virkeområde
Førar av drosje, må under persontransport mot vederlag ha kjøresetel i tillegg til førarkort. Kjøresetel blir utferda for
10 år. For person som er fylt 60 år blir kjøresetelen utferda for 5 år, men ikkje lenger enn til innehavaren fyller 75 år.
Etter fylte 70 år må gyldig legeattest som ikkje er eldre enn 1 år, takast med for at kjøresetelen skal vere gyldig.
§ 37b. Søknad om kjøresetel m.m.
Søknad om kjøresetel skal gjerast på fastsett blankett. Legeattest skal leggjast ved søknad om kjøresetel. Det blir stilt
same krav til helse m.m. som for førarkort klasse D og DE.
§ 37c. Vilkår for tildeling av kjøresetel m.m.
Den som skal få kjøresetel, må være fylt 20 år og ha slik vandel at politiet ikkje finn vedkommande uskikka til å virke
som førar av drosje.
Politimeisteren eller den han gir myndigheit kan bestemme at det for å få kjøresetel for drosje skal krevjast avlagt
prøve som viser tilstrekkeleg kjennskap til løyvedistriktet (kjentmannsprøve).

I tillegg til ovennevnte stiller vi (Bergen Taxi) følgende krav til sjåfører som ønsker å kjøre
for taxieiere tilsluttet Bergen Taxi (gjelder også sjåfører med kjøreseddel fra andre deler
av landet, også de som har fått sin opplæring i andre sentraler i Bergen og Hordaland):
Må ha hatt førerkort i minimum ett år.
Kursopplegg med eksamen som beskrevet under.
Kursopplegg
Kurs avholdes i Bergen Taxi sine lokaler i Kokstadvegen 8
Se timeplaner for datoer:
Informasjonsmøte: Denne kvelden informerer vi om taxiyrket, om taxinæringen generelt og om Bergen
Taxi spesielt. Bergen Taxi er landets nest største taxisentral og utfører sammen med tilsluttede taxieiere,
ca 800 årsverk og med en samlet omsetning på godt over 500 millioner kroner. Videre informerer vi om
krav til de som vil melde seg på til kurs, om kursopplegg osv.. tilslutt påmelding og avtale om kjøretest med
Trafikkskolen. Ingen påmelding er nødvendig til infomøte.
Norskkunnskaper: Fremmedspråklige som vil begynne på kurs, må kunne snakke, skrive og lese godt
norsk og bestå muntlig og skriftlig språktest i regi av Bergen Taxi (se timeplaner).
Trafikkopplæring: Testkjøring med autorisert trafikkskole.
Kursdeltagerne blir vurdert i forhold til kjøreferdigheter-kjøreerfaring-kjørekomfort/-stil.
Betaling skjer direkte til trafikkskolen ved testkjøring. Ved eventuell stryk, vil ny kjøring ikke være lov før
etter min. ½ år.
Sjåførkurset er obligatorisk og med skriftlig eksamen. Eksamenen er delt i to, kjentmannsprøve og fagdel
(takster, kreditt osv..). Maks. tre forsøk. Etter stryk tredje gang må nytt kurs følges til full pris.
Sjåførkurs og priser: Se vedlagte timeplan(er). Etter bestått eksamen får man kjøreseddel utstedt av
politiet mot forevisning av godkjent legeattest. Deretter får man Bergen Taxi Sjåførkort.
Jobbmulighet etter endt kurs? Vi anser muligheten for jobb etter endt kurs som god, både for de som
ønsker heltidsjobb og for de som ønsker deltidsjobb.
Arbeidstid? Alt er mulig å avtale med en taxieier! Fleksibilitet er et nøkkelord. Vi har biler i drift hele
døgnet hele året!
Annet: Nærkontakt med ulike mennesker gir kunnskap man kan dra nytte av i de fleste yrker og i
privatlivet. Man får en livserfaring som vi tror er spesiell for yrket som taxisjåfør. Nærmere mennesker i alle
aldre og i alle livssituasjoner, kommer du kanskje ikke! Vær en flink lytter!

