
LAGERKURSET: NY PÅ LAGERET
Bliv attraktiv på arbejdsmarkedet

Vil du arbejde på et lager, eller vil du blive 
endnu dygtigere i dit nuværende job?

Så har Uddannelsescenter Holstebro 
et kursusforløb til dig hvor du lærer de 
grundlæggende kvalifikationer til et 
lager job.

Transport og logistik



NY PÅ LAGERET

Kurser uge 3-10 2023

13/2 - 21/2  47592 Gaffeltruck certifikat B

22/2 - 24/2  45074 Lagerindretning og lagerarbejde

27/2 - 28/2   46894 Manuel Lagerstyring

1/3 - 3/3   46939 Lagerstyring med IT

6/3 - 7/3  44770 Stregkoder og håndterminaler

8/3 - 10/3   45078 Kundebetjening lager

13/3 - 17/3  46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

20/3 - 24/3   45097 Logistik og samarbejde

Kurser uge 20-22 2023

9/5 - 17/5   47592 Gaffeltruck certifikat B

30/5 - 1/6 45074 Lagerindretning og lagerarbejde

2/6 - 6/6  46894 Manuel Lagerstyring

7/6 - 13/6   45097 Logistik og samarbejde

14/6 - 20/6   46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

21/6 - 23/6  46939 Lagerstyring med IT

26/6 - 27/6  44770 Stregkoder og håndterminaler

28/6 - 30/6    45078 Kundebetjening lager

SE MERE PÅ
WWW.KURSUS.UCHOLSTEBRO.DK/

LAGER-LOGISTIK

MED LAGERKURSER BLIVER DU MERE 
ATTRAKTIV PÅ ARBEJDSMARKEDET

DET SKAL DU ARBEJDE MED:
På kurset lærer du at forstå de grundlæggende principper i 
lagerarbejdet, både teoretisk og praktisk. Du skal bla. Lære et 
lagerstyringsprogram samt de elektroniske hjælpemidler som 
hører dertil. Desuden lærer du de maskiner at kende som kan 
afhjælpe mod tunge løft og gensidigt arbejde. 

http://www.kursus.ucholstebro.dk/lager-logistik
http://www.kursus.ucholstebro.dk/lager-logistik


46894 | Manuel lagerstyring - 2 dage
Du kan medvirke til at lagerstyringen fungerer 
optimalt, anvende lokationssystemer og kan 
desuden plukke, afsende, modtage og placere 
varer samt foretage den nød¬vendige kontrol og 
registrering.

45074 | Lagerindretning og lagerarbejde  

- 3 dage
Du kan medvirke til optimal og funktionel indret-
ning af et lager samt emballere og klargøre varer 
til forsendelse.

46946 | Opbevaring og forsendelse af 
farligt gods - 5 dage
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt 
gods til forsendelse i henhold til relevante regler 
og vejledninger. 

45078   | Kundebetjening lager - 3 dage
Du lærer om teorier om kommunikation og 
adfærd, give virksomhedens interne og eksterne 
kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening. 
Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig 
betjening, behandling af reklamationer og skriftli-
ge beskeder.

45097 | Logistik og samarbejde - 5 dage
Du får kendskab til betydningen af at samarbejde 
om virksomhedens logistik og kan udarbejde for-
slag til løsning af problemer. Du får også kendskab 
til forskellige om¬kostningstyper i forbindelse 
med virksom¬hedens styringsmodeller.

46939 | Lagerstyring med IT - 3 dage
Du lærer at anvende et it- lagerstyringssystem til 
at foretage almindeligt forekommende arbejds-
opgaver på lageret. Desuden vil du lære om de 
grundlæggende udtryk samt flows i lagerstyrings-
programmet.

44770 | Stregkoder og håndterminaler  
- 2 dage
Du lærer at  anvende håndterminal og stregkode-
udstyr til løsning af normalt forekommende opga-
ver på lageret. Opgaverne omfatter blandt andet 
at plukke, placere, afsende, modtage, registrere 
samt optælle varer.

KURSUSFORLØB FOR DIG, 
DER SØGER JOB SOM LAGER-
ARBEJDER.

47592 | Gaffeltruck certifikat B - 7 dage
Du lærer gennem teori om kræfternes indvirk-
ning på lastet gods under transport, udvælge og 
anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og 
surre forskellige godstyper på lastbiler og andre 
køretøjer.
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VIL DU VIDE MERE? 
hvis du er nysgerrig på hvad der skal til for at blive 
udlært lager og logistik operatør eller lager og transport 
operatør, så kontakt os!

Kirsten Marie Buch

Uddannelseskonsulent

Telefon: 99 122 417 

kib@ucholstebro.dk

Hanne Jepsen

Underviser

Telefon: 99 122 353 

haj@ucholstebro.dk

Ny på lageret

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KURSUSSTED
Transport og logistik

Bastrupgårdvej 5, 
7500 Holstebro 

TILMELDING
Kontakt din jobkonsulent.


