KOLDING

LAGER, LOGISTIK OG GAFFELTRUCK

LAGER, LOGISTIK OG GAFFELTRUCK

VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

LAGER, LOGISTIK OG GAFFELTRUCK

Vi kommer gerne ud i virksomheden
Kurserne målrettes deltagerne, og har virksomheden
interesse i at uddanne en gruppe af medarbejdere på
arbejdspladsen, skræddersyes indholdet mest muligt til
den pågældende virksomhed, så medarbejderne har
lettere ved at anvende det lærte i dagligdagen.
Det er også muligt at gennemføre selve uddannelsen i
virksomheden.

... og afdækker kompetencebehovet

AMU SYDs lageruddannelser gen-

Ofte er det en god idé at afklare hver enkelt medar-

nemføres i Kolding og omfatter en

bejders kompetencer, før man starter på kursus eller et

bred vifte af kurser til lagerområdet - fra truckcertifikat til avanceret EDB-lagerstyring og logistik.

uddannelsesforløb:
På dén måde opnår virksomheden på hurtigst mulig tid
at medarbejderne får de ønskede kompetencer - og at
det reelt er de kompetencer, der er brug for. Kontakt vores uddannelseskonsulenter for nærmere information.

GAFFELTRUCK
Tag et truckcertifikat og bliv mere attraktiv på arbejdsmarkedet.
Her finder du AMU kurset, der kan give dig truckcertifikat.
På AMU SYD er der ofte rift om pladserne på gaffeltruckkurserne. Så tøv ikke, hvis du vil have truckcertifikat...
kontakt Vibeke Pedersen på tlf. 76 37 37 43 og tilmeld dig med det samme.
Undervisning på engelsk og tysk.
Har du engelsk- eller tysktalende medarbejdere, kan de
tage truckcertifikat hos os.
Her er de forskellige kurser du kan vælge mellem hos os:
•

Gaffeltruck certifikatkursu B

•

Efteruddannelse for truckførere

•

Gaffeltruck B for erfarne førere

•

Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære

Kurser tilpasset jeres virksomhed.
Har I behov for kurser, der er specielt tilrettelagt jeres
virksomhed og jeres medarbejder, er er også mulighed
for dette. Kontakt os, hvis du ønsker mere information.

LAGERFORLØB
Arbejdsgiverne har brug for medarbejdere med gode faglige kvalifikationer...
Start derfor på en lageruddannelse og få et bredt kendskab til nogle af de mange afvekslende
arbejdsopgaver, der er på et lager.
På AMU SYD har lagerforløbet flg. indhold:
NY PÅ LAGERET
Varighed: 20 dage *
•
•
•
•
•
•

Enhedslaster
Lagerindretning og lagerarbejde
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Manuel lagerstyring
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Gaffeltruck certifikatkursus B

 Enhedslaster
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 45077

Du lærer at opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.
 Lagerindretning og lagerarbejde
Varighed: 3 dg.

Kursunr.: 45074

Du kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et
lager samt emballere og klargøre varer til forsendelse.
 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 47894

Du kan anvende lagerstyringssystem hvori stregkoder og
brug af håndterminaler indgår til løsning af normalt forekommende arbejdsopgaver inden for lagerfunktionen.
 Manuel lagerstyring
Varighed: 2 dg.

Kursunr.: 46894

Du kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og
registrering.
 Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 46946

Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.
 Gaffeltruck certifikatkursus B
Varighed: 7 dg.

Kursunr.: 47592

Du erhverver gaffeltruckcertifikat, så du kan betjene og vedligeholde gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere efter gældende regler.

* Kursusperioden er ekskl. gaffeltruck, som du vælge at tage
før eller efter forløbet.

TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER
DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE
Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.
Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

TILMELDING
Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kan du få ved henvendelse til:
Kursussekretær:

Vibeke Pedersen

NYHEDSBREV FRA AMU SYD
Vidste du at du kan få tilsendt spændende kursusnyheder
pr. e-mail?
På den måde er du altid opdateret omkring kurser, der kunne være relevante for dig. Det er nemt og bekvemt og sikrer dig hurtig adgang til yderligere informationer.

76 37 37 43 • vip@amusyd.dk
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Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og tilmeld
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dig med det samme.

