
Cabonline erbjuder flexibla transport-

tjänster i världsklass. Med ledande 

teknik förenklar vi processen för 

åkerier, förare och kunder genom 

att hjälpa dem att hitta den per-

fekta matchningen. 

Vi lever olika liv, har olika bakgrunder 

och drömmar om framtiden. Men vi har 

hittat en gemenskap i taxiyrket som 

vi trivs med och är stolta över. Läs mer 

på taxistories.se om våra medarbetare 

som berättar hur det är att köra taxi 

som yrke. Häng med, vi behöver bli 

många fler.

Välkommen på informationsmöte

Vi vill gärna hjälpa dig att smidigt bli en 

del av oss. Det första du behöver göra 

är att skaffa en taxiförarlegitimation 

(TFL) utfärdad av Transportstyrelsen. 

Denna utbildning kan vi hjälpa dig med. 

Tillsammans med våra samarbetspart-

ners har vi informationsmöten där du 

får lära dig allt du behöver veta om att 

arbeta med taxi. Gå in på taxistories.se 

och anmäl att du inte har TFL. Vi  

kommer då att kontakta dig och bjuda 

in dig till ett av våra informations- 

möten.

Om Cabonline Group

Cabonline Group grundades 1989 

och är en av Nordens ledande teknik- 

och serviceleverantörer till taxi- och 

transportbranschen. Vi har 3000 

åkerier anslutna med drygt 6 500 bilar 

under flera olika varumärken i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland: TaxiKurir, 

Sverigetaxi, TOPCAB, Taxi Väst, Taxi 

Skåne, Norgestaxi samt ytterligare ett 

antal lokalt starka varumärken.

Fler åker taxi,
och vi behöver bli fler som kör!SI
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TAXIFÖRARLEGITIMATION, TFL
Du ska ha fyllt 21 år och ha haft körkort med behörighet 
B minst 2 år eller ha körkort med behörighet D och kan 
visa ett rent registerutdrag från Polisen.
Vi erbjuder utbildning för TFL i samarbete med utvald 
partner. TFL Utbildningen innehåller lärarledda lektioner 
i följande ämnen:
• Kartläsning  
• Taxibranschens uppbyggnad och regler  
• Trafiklagstiftning 
• Kundbemötande och särskilda behov och funktions

nedsättningar.  
• Hot om våld och konflikthantering. 
• Varumärket.  
• Fordonsunderhåll, miljö och ekonomi.  
• Körning under särskilda förhållanden.  
• 6 körlektioner.

Proven på Trafikverket består av tre teoriprov och ett kör
prov. När du är godkänd får du din taxiförarlegitimation.

GRUNDUTBILDNINGEN 
För att bli antagen till utbildningen krävs att du har TFL. 
Utbildningen sker genom en kombination av lärarledda 
lektioner och interaktiv utbildning via Internet. Utöver 
ren faktamässig utbildning läggs även stor vikt på miljö, 
service och kvalitet. Detta garanterar arbete efter ge
nomförd utbildning. Lärarna är utbildade pedagoger med 
egen erfarenhet från taxibranschen. 

ADRESS

Cabonline Group 
Kungsgatan 44 
111 35 STOCKHOLM

Cabonline Stockholm 
Anderstorpsvägen 22 
171 54 SOLNA

Telefon: 0790612 917
Epost: rekrytering@cabonline.com

Webbplats: www.cabonline.com  
 www.taxistories.se
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