Praktiske oplysninger
Løn og tilskudsmuligheder:

Kompetencefonde:

Ved deltagelse i AMU uddannelser er

Husk at Bygge- og Anlægsbranchens

branchen og der er altid

der mulighed for at søge tilskud i for-

udviklingsfond og Industriens Kom-

bindelse med løntab, transport og

petenceudviklingsfond

brug for dygtige fagfolk.

eventuel indkvartering – hør nærmere

tilskud til medlemmernes efteruddan-

ved tilmelding

nelse.

Der er god gang i beton-

(IKUF)

yder

Vi har sammensat et kursusforløb

Se nærmere på:

for ansatte, der er beskæftiget på

Pension Danmark: www.pension.dk
Industriens uddannelser: www.ikuf.dk

betonvarefabrik inden for blokforeningen og belægningsgruppen.

Formålet er opkvalificering
og ny viden!

Dine kontakter vedr. kurserne
AMU Nordjylland

Hjælp til tilmelding

Sofievej 61

AMU Nordjylland

9000 Aalborg

Kursusforløbet for maskinoperatører
er et resultat af et samarbejde mellem KVM International, Dansk Byggeri
og AMU Nordjylland samt et landsdækkende netværk af Dansk Betons
medlemmer i Blokforening- og Belægnings-gruppen.

Kursussekretær

www.amunordjylland.dk

Tina Højgaard Popp

Faglærer

E-mail. tih@amunordjylland.dk

Tlf.: 96332215

Jes Hankil Knudsen
Tlf.: 96332214
E-mail: jhk@amunordjylland.dk

Dansk Byggeri
Erhvervs- og brancheservice,

Virksomhedskonsulent

Branchedirektør

Erik Nielsen

Dorthe Mathiesen

Tlf. 96332253

Tlf.: 72160264

E-mail: erik@amunordjylland.dk

Mobil: 20409446
E-mail: dma@danskbyggeri.dk

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Målrettet kursusforløb
for dig, som er

Maskinoperatør
på betonfabrik

Maskinoperatør

Obligatoriske kurser

Valgfri tillægskurser:

Modul 1

Gaffeltruck – certifikat B

Betjening af hydrauliske styringer for operatører

Varighed 5 dage, AMU-mål 47592

Hydraulik og fejlsøgning
Afholdes af: AMU Nordjylland og Skagen Beton
Varighed: 3 dage, AMU-mål: 44215

Varighed 2 dage, AMU-mål 48049

Modul 2

Maskin- og el-sikkerhed for operatører

Beton – Industriel fremstilling af blok- og belægningssten

Varighed 2 dage, AMU-mål 44384

– del 1, KVM – grundlæggende
Afholdes af: KVM i Kjellerup
Varighed: 2 dage, AMU-mål: 49602

Kursusforløbet

Modul 3

Er sammensat af 6 korte trindelte kurser, samlet set xx uger, fordelt over ca. 2

Betonteknologi – fremstilling af tørbeton

år, hvor du skiftevis dels arbejder ude i virksomheden og dels er på AMU-kurser.

Afholdes af: AMU Nordjylland + besøg på Leca
Varighed: 5 dage, AMU-mål 48299

Igennem kurserne opbygger du dit teoretiske fundament, mens du i virksomheden får praktisk erfaring i arbejdet som maskinoperatør.

Modul 4
Kvalitetskontrol af betonvarer

Teoretisk får du udbygget din viden om produktion af betonvarer og sammensætning af beton.
Praktisk bliver du bedre til:
• At håndtere den daglige drift af maskinerne
• Foretage fejlsøgning og reparationer

Afholdes af: Skagen Beton Laboratoriet
Varighed: 4 dage, AMU-mål 49186

Modul 5
Beton – blanding og udstøbning

• Udføre kvalitetskontrol

Forebyggende vedligehold af blander, vejesystemer, ophejs og kalibrering

• Foretage procesoptimering.

Afholdes af: Haarup
Varighed 2 dage, AMU-mål 49076

Ved uddannelsens afslutning modtager du et uddannelsesbevis/
en certificering på afsluttet forløb.

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Modul 6
Beton – Industriel fremstilling af blok- og belægningssten
– del 2 KVM – niveau 2
Afholdes hos: KVM i Kjellerup
Varighed 2 dage, Nyt AMU-mål.

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
Varighed 1 dag, AMU-mål 45141

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning/termisk		
Varighed 1 dag, AMU-mål 44530

Reparationssvejsning		
Varighed 10 dage, AMU-mål 48740

