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AMU-Vest tilbyder specialkurser til specialopgaver

Stilladsarbejderen - Offshore - olie og gas
Udfører alle former for arbejde i forbindelse
med opbygning af stilladser, rigning og
anhugning på borerigge. Kursus 44465
skal gennemføres som første kursus.
Stilladskurserne gennemføres bedst i den
nævnte rækkefølge, men kan tilpasses
konkrete ønsker. Forløbet kan med forløb
udbygges med det efterfølgende rigger modul.

AMU-kursus
AMU nr.
44465
43601
43600
49341
43502
46588

Kursustitel
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Rør og kobling, fritstående og facadestillads
Rør og kobling, hængestillads
Industristillads - offshore
Systemstilladser - offshore
Tryktelte med stilladskonstruktioner
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage

Riggeren offshore/onshore
Riggeren arbejder med komplicerede
løfteopgaver under vanskeligt tilgængelige
forhold både on- og offshore. Der undervises i
anhugning, rigger- og løfteopgaver ved hjælp
af kasteblokke, taljer og spil. Kursus nr. 43931
skal gennemføres først.

AMU-kursus
AMU nr.
43931

Kursustitel
Anhugning af byrder
Komplekse løfteopgaver for riggere

Overfladebehandler, Olie - gasindustri - vind
Med speciale i overfladebehandling
af stålkonstruktioner undervises i
overfladebehandling på olie/gasinstallationer,
borerigge, vindmøller, skibe, tankanlæg,
broer, skorstene og meget mere. Kurserne
gennemføres bedst i den beskrevne
rækkefølge og kursusnr. 47942 skal være
gennemført inden de sidst nævnte 3 kurser.

AMU nr.
44875
48924
47942
44876
44877
47055

Kursustitel
Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner
Fristråleblæsning og metallisering
Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater*
Airless og pneumatisk malingspåføring
Opbygning af malingssystemer efter specifikation
Kvalitetskontrol overflade

AMU nr.
44465

AMU nr.
46588

Dage
5
8
2
5
5
5

AMU-kursus
Kursustitel
Anvendelse af faldsikringsudstyr

AMU Højderedning - Evakuering og redning i højden inden for byggeri og montage
Deltageren kan anvende personligt
faldsikringsudstyr og kan på baggrund af
kendskab til gældende lovgivning, herunder
AT-vejledninger og EN-standarder udvælge
egnet udstyr i en situation, hvor en faldsikret
kollega inden for bygge-/anlæg og industri skal
evakueres og reddes.

Dage
5
10

AMU-kursus

AMU Faldsikring - Anvendelse af faldsikringsudstyr
Deltageren lærer at gøre brug af
faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver
i højden og kan varetage egen og andres
sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.

Dage
1
5
5
5
4
3
2

Dage
1

AMU-kursus

Kursustitel
Dage
Evakuering og redning i højden inden for byggeri og montage
2

IRATA Rope Access ( 5 DAGE )
Rope Access giver muligheder for at bevæge
sig op og ned ad rebene for dermed at få
adgang til besværlige eller utilgængelige
arbejdssteder.
Via disse rebteknikker kan man klatre hurtigt

IDV-kursus
og diskret rundt på vindmøller, offshore rigs, i tanke, på broer eller høje
bygninger alt imens man udfører et sikkert arbejde.
Rope Access er et alternativ til tungt udstyr som stilladser, kraner eller
lifte.
Pris: 12.500,00 DKK.

Førstehjælp på, 4-6-8-10-12 timer, samt opdatering på 3 timer
Her lærer du på kort tid de helt grundlæggende
og livreddende førstehjælpsfærdigheder, så du
kan reagere korrekt og sikkert.

IDV-kursus

Skræddersy selv dit kursus, tilpasset netop din virksomhed.

Specielle virksomhedskurser
Slinger Banksman, GWO Working at Height,
Advanced Rescue Training Certificering,
NorSok, Rigger assessment
Vi tilbyder en række anerkendte
certificeringskurser til olie-gas og
vindbranchen.

AMU-Vest har et bredt udbud af relevante kurser til olie & gas samt
vindsektoren, IDV-kursus, der kan sammensættes efter behov.
Vores team af specialister gør AMU-Vest til et kompetencecenter for
både faglighed og sikkerhed ved arbejdet i olie & gassektoren samt
vindindustrien.

Økonomi og overnatning
For AMU-kurser betales deltagergebyr efter
gældende regler efter AMU lovgivningen, og
der kan søges VEU-godtgørelse efter gældende
regler.

For IDV-kurser kontakt skolen og bemærk, at der kan ikke søges VEUgodtgørelse.
Vi hjælper gerne med tilmelding og overnatning i forbindelse med
deltagelse på kurser.

