Uddannelse
i stedet for vinterfyring

Kom ind i varmen
og få mere viden
Ring på 76 37 37 37
Opkvalificering kan styrke dine medarbejderes
kompetencer og øge fleksibiliteten i virksomheden.

Udnyt tiden til
uddannelse
- det betaler sig

Betyder vinteren nedgang i aktiviteterne
hos dig eller din virksomhed?
Udnyt tiden og send medarbejderne på uddannelse
Godstransport
Fagnr.

Kursus

Varighed

2020-pris*

Lastbilchauffør
47854

Godstransport med lastbil

30 dg Kr.

3.780,00

45114

Kørsel med vogntog, kategori C/E

20 dg Kr.

2.520,00

5 dg Kr.

630,00

EU-Efteruddannelse for godschauffører inkl. glatbane
Forløbet består af 3 AMU-kurser ( 48660+48466+48611 )
Varebilschauffør
48850

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

3 dg Kr.

378,00

48851

Efteruddannelse for varebilschauffører

2 dg Kr.

252,00

5,4 dg Kr.

680,40

3,3 dg Kr.

415,80

1 dg Kr.

126,00

47696
47716
45259

ADR Kurser
ADR Grund- og Specialiseringskursus - tank + kl. 1
Kurset har afstigningsmodel hvis man ikke ønsker tank - kl. 1
ADR Repetition - Grundkursus + tank + kl. 1
Kurset har afstigningsmodel hvis man ikke ønsker tank - kl. 1
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods - Bemærk: Håndsprit er farligt gods!
Kran

48644

Mobile kraner > 8-30 tm m. med integreret kranbasis

10 dg Kr.

1.260,00

48586

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

10 dg Kr.

1.260,00

Andre kurser
47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

2 dg Kr.

252,00

45867

Dyretransport - håndtering på samlesteder

3 dg Kr.

378,00

45868

Dyretransport - kompetencebevis

2 dg Kr.

252,00

2,5 dg Kr.

252,00

(For kørsel med dyr 45868+45867)

Dyretransport HESTE - én dyreart

Personbefordring
Fagnr.

Kursus

40531

Personbefordring med bus

30 dg Kr.

3.780,00

45311

Kørsel med vogntog, kategori D/E - BUS

10 dg Kr.

1.260,00

5 dg Kr.

630,00

10 dg Kr.

1.260,00

EU-Efteruddannelse for buschauffører inkl. glatbane
(Sammensat af 3 forskellige AMU-kurser: 48616 + 48466 + 48618/48617)

Varighed

2020-pris*

48652

Taxa - Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

47874

BAB 1 - Intro til offentlig servicetrafik

1 dg Kr.

126,00

48104

BAB 2 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

2 dg Kr.

252,00

48105

BAB 3 - Befordring af fysisk handicappede passagerer

2 dg Kr.

252,00

48206

BAB 4 - Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik

3 dg Kr.

378,00

2

Truck og lager
Fagnr.

Kursus

Varighed

2020-pris*

47592

Gaffeltruck certifikatkursus B

7 dg Kr.

882,00

43393

Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære - for dig uden kørekort

3 dg Kr.

378,00

46893

Efteruddannelse for erfarne truckførere

2 dg Kr.

252,00

Ny på lageret - TRIN 1 (Sammensat af 5 forskellige AMU-kurser)

20 dg Kr.

2.520,00

Ny på lageret - TRIN 2 (Sammensat af 2 forskellige AMU-kurser)

10 dg Kr.

1.260,00

Svejsning
Svejsekurser i åbent værksted - fleksibel uddannelse, når du har brug for det!
Åbent værksted betyder, at der undervises på flere niveauer og kursusmoduler i samme værksted. Det betyder, at vi i vid udstrækning kan efterkomme virksomhedernes ønsker om et bestemt kursus eller certifikat på et tidspunkt, der passer ind i din planlægning. Vi finder det kursus dine medarbejdere har brug for. Kurserne afholdes også på din virksomhed.
Recertificering
Vi recertificerer dine svejsere, så de hurtigt er hjemme i værkstedet igen. Varigheden afhænger af den enkelte svejsers færdigheder
og kvalifikationer. Vi har afskaffet et fast antal dage til recertificering. Svejseren kan lave alle de certifikater han kan nå på én dag,
efter gældende normer og regler, iht. gældende standarder.
Fagnr.

Kursus

Varighed

2020-pris*

44530

§17 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

1 dg Kr.

126,00

45141

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde ( Kr. 105,00 for DBI Bevis )

1 dg Kr.

126,00

Plastsvejsning (Foregår på vores afdeling i Ribe, Snepsgårdevej 20, 6760 Ribe)
Fagnr.

Kursus

Varighed

2020-pris*

43727

Svejsning af tykvæggede plastmaterialer

15 dg Kr.

1.890,00

41981

Svejsning af rørsystemer i plast

10 dg Kr.

1.260,00

43940

Svejsning af plastplader

10 dg Kr.

1.260,00

Læseværksted
AMU SYDs læseværksted hjælper dine medarbejdere med, at forbedre de skriftlige eller mundtlige danskkompetencer. Undervisningsmaterialet kan tilrettes med brochurer, fagbøger, manualer m.m. som bruges i virksomheden.
Kurserne er gratis hvis du er i beskæftigelse og der kan søges om løntab SVU såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Kursus

Varighed

Pris

FVU Start

Individuelt

Gratis

FVU Læsning

Individuelt

Gratis

FVU Digitalisering

Individuelt

Gratis

Det Grønne område (Se folderen ”Vinterkurser til det grønne område”)
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Praktiske oplysninger

Kom ind i varmen og få mere viden
Sted

* Deltagerbetaling

Kompetencefondsstøtte

Kurserne afholdes på

Alle kurser har deltagerbetaling fra kr.

Indbetaler din virksomhed til kompe-

AMU SYD

126,- til kr. 188,- pr. dag, såfremt man

tencefonde vil det være muligt at få

C. F. Tietgens Vej 6

som medarbejder er i AMU-målgruppen.

yderligere støtte til uddannelse,

6000 Kolding

Priserne er gældende i 2020.

udover VEU godtgørelsen.

hvis ikke andet er angivet.

Transportkurser kan være omfattet af

Tilskuddet og mulighederne afhænger

gebyrer til køreprøve, helbredsattest

af virksomhedens overenskomst-mæs-

m.m.

sige forhold. Ansøgning m.m. skal dog

Ved kurser på engelsk og tysk kan der

afklares af fonden, og søges inden

forekomme ekstragebyr.

uddannelsesstart.

Tidspunkt
Kurserne afholdes i hverdagene
kl. 8.00 – 15.24.
Enkelte også i weekenden.
Har din virksomhed brug for et hold

På svejsekurser og varmt arbejde kan
der være en ekstraudgift til certifikater.

på andre tidspunkter,
kontakt os venligst.

VEU-godtgørelse
Udgør kr. 881,- pr. deltager pr. dag

Kørselsgodtgørelse
Er afstanden mellem din bopæl og
AMU SYD mere end 24 km kan du søge
tilskud til befordring efter gældende
regler.

(2020) for fuldtidsansatte. VEU-godtgørelse gives til ansatte, som ikke har en
uddannelse, der overstiger niveauet
for erhvervs-uddannelser. Hvis en

AMU-certifikatkurser til højtuddannede
I 2020 og 2021 kan højtuddannede
få adgang til certifikatkurser til
AMU-priser.
Kontakt os, hvis du vil vide mere.

højere uddannelse ikke er brugt inden
for de seneste 5 år gives dog normalt
VEU-godtgørelse.

Se vores mange kursustilbud på
amusyd.dk eller kontakt os på
telefon 76 37 37 37

Hjælp til planlægning og uddannelse
Kontakt os for yderligere information
om uddannelsesmuligheder, planlægning og hjælp til det administrative.
C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
amusyd.dk

