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 Nye chauffører: Et eksempel på RAR Fyns 

Job-VEU–indsats  

Mangel på chauffører til 
taxabranchen 

Taxa Syd er en sammenslutning 
af 170 selvstændige vognmænd 
med omkring 235 køretøjer. I den 
optimale verden skulle de være 
200 chauffører for at kunne 
dække hele døgnet med biler fra 
Taxa Syd. Generelt kan det lade 
sig gøre i dagtimerne, men der er 
en del huller i nattetimerne 
specielt på Fyn. 

Samarbejde mellem Taxa 
Syd, 3F, de fynske jobcentre, 
AMU-Fyn og AMK Syd 

På den baggrund tog AMK Syd og 
Taxa Syd en dialog, om det kunne 
være muligt at finde branche-
skiftere, som kunne være interes-
seret i at prøve et andet fag og 
blive omskolet til taxachauffører. 

Der blev aftalt informations-
møder både på Fyn og i Tre-
kantsområdet i Sydjylland, da 
Taxa Syd dækker denne geografi. 
På Fyn blev der afholdt 3 
informationsmøder for mulige 
kommende chauffører med 
relevante aktører. 

Direktør for Taxa Syd Tadzudin 
Kasami udtaler om samarbejdet:  

”Det har været rigtig godt, ingen 
tvivl om det. Det har været 
vigtigt for os, at flere jobcentre i 
forskellige kommuner har 
arbejdet sammen, for at vi har 
kunnet få et vist volumen i antal 
nye medarbejdere. Foruden de 

fynske jobcentre tæller samar-
bejdet på Fyn 3F, AMU-Fyn samt 
AMK Syd”.  

Informationsmøderne for de 
ledige bliver afholdt hos 
AMU-Fyn  

AMK Syd faciliterer dagen og 
byder velkommen, hvorefter Taxa 
Syd fortæller de fremmødte, 
typisk mellem 20 og 30 personer, 
om, hvad det vil sige at arbejde 
som taxachauffør i virksom-
heden. Herefter fortæller 3F 
omkring den overenskomst, Taxa 
Syd har tegnet med 3F, som sikrer 
en grundløn hver måned, og hvor 
der for den flittige og dygtige er 
muligheder for en rigtig god løn. 
AMU-Fyn fortæller om uddannel-
sen på skolen, og dagen afsluttes 
med korte jobsamtaler mellem de 
ledige og repræsentanter fra Taxa 
Syd. 

Dem som Taxa Syd ansætter får 
en arbejdsgivererklæring fra Taxa 
Syd som sikkerhed, så jobcen-
trene ved, at de kan skrive 

kontrakt med AMU-Fyn og 
afsætte midler til opkvalifice-
ringen, da den ledige er sikret job 
hos Taxa Syd, så snart de har 
modtaget et chaufførkort.  

Lang ventetid på chauf-
førkort 

Den sidste del med at modtage et 
chaufførkort fra Færdselsstyr-
elsen er desværre ikke helt så 
enkelt grundet ventetid. 

Direktør for Taxa Syd Tadzudin 
Kasami udtaler: 

 ”Der er lige nu 6-12 ugers 
ventetid på at få chaufførkort hos 
Færdselsstyrelsen, og jeg frygter, 
at de når at finde et andet job i 
mellemtiden”.  

Dette har Kasami desværre helt 
ret i. Der er blevet ansat 15 hos 
Taxa Syd, men mange flere har 
bestået deres taxakørekort, men 
er forsvundet til andre jobs i deres 
ventetid på chaufførkort hos 
Færdselsstyrelsen.  
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Succesen gentages med et 4. 
informationsmøde 

Alt i alt er Taxa Syd tilfredse med 
at have fået nye chauffører ansat 
gennem projektet, og derfor er 
der netop i juni afholdt et 4. 
informationsmøde, hvor der kan 
ende med at blive op til 14 nye 
chauffører hos Taxa Syd, når de 
har bestået opkvalificering og fået 
chaufførkort.  

Modellen med Taxa Syd er et godt 
eksempel på Job-VEU modellen, 
hvor mange gode kræfter arbejder 
sammen om at finde nye 
medarbejdere til en virksomhed, 
hvor de opkvalificeres og derefter 
ansættes. 

 

 

 

 

 

 

 

Få hjælp til rekruttering via 
opkvalificering. Kontakt 
AMK Syd: Tlf. 72223800, 
Mail: amksyd@star.dk eller 
Hotline for virksomheder: 72 
200 350 

 

  

 

Tre nedslag fra det seneste møde i RAR Fyn 
 Fra 1. juni 2022 blev en ny 4-årig RAR-periode indledt, og på mødet d. 9. juni konstituerede Rådet 

sig på ny. Medlemmerne i RAR Fyn repræsenterer nogle af de vigtigste aktører på det fynske 
arbejdsmarked. Med udpegning af tilforordnede fra uddannelsesinstitutionerne og Erhvervshus Fyn 
står vi stærkt, når beskæftigelsespolitiske udfordringer skal drøftes og fælles løsninger findes. 
 

 Vi indledte med en drøftelse af udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Vi har høj beskæftigelse 
og lav ledighed, men også stigende inflation, renteniveau og forsyningskrise som følge af bl.a. krigen 
i Ukraine. Forventningen er en mere afdæmpet udvikling på arbejdsmarkedet, men heldigvis står vi 
i en stærk udgangsposition.   

 
Vi kom bl.a. ind på de fortsatte rekrutteringsproblemer, som også rammer ufaglærte stillings-
betegnelser. Det blev påpeget, at unge skal opfordres til uddannelse inden for mangelområder, 
samtidig med at mulighederne for sporskifte er meget vigtigt for at fastholde arbejdskraft på 
arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning. 
 
Hvorvidt automatisering, herunder brug af robotter, kan afhjælpe manglen på arbejdskraft, blev 
også vendt, og det blev påpeget, at mange mindre virksomheder ikke kan automatisere sig ud af 
arbejdskraftmanglen, samt at robotter ikke kan afhjælpe manglen på arbejdskraft på f.eks. ældre-
området og i daginstitutioner. 

 

 I samarbejde med Odense Kommune er der afholdt jobmatch arrangement for ukrainere i Odense 
Zoo. Over 60 ukrainere var til stede, da 9 virksomheder med mangel på arbejdskraft stod klar. I 
RAR Fyn var vi enige med beskæftigelsesministeren om at bakke op om arrangementet, som var en 
succes. 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Stigkjær Jacobsen, formand for RAR Fyn 
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