OFFSHORE ARBEJDE
Stilladsarbejder · Rigger
Overfladebehandler

KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest

Jobprofiler
Stilladsarbejderen - offshore udfører alle former for arbejde i
forbindelse med opbygning af stilladser, rigning og anhugning på
borerigge. Der arbejdes med hængestilladser og tårnstilladser.
Stilladsarbejderne opstiller tryktelte, og deltager i alt forefaldende arbejde. Forløbet kan med fordel udbygges med riggerkurser
samt kursus i opstilling af tryktelte.
Riggeren arbejder med komplicerede løfteopgaver under vanskeligt tilgængelige forhold både on- og offshore. Kurserne giver
eftertragtede kompetencer både til vindindustri, olie & gas m.m..
Arbejdet omfatter anhugning, rigger- og løfteopgaver ved hjælp
af kasteblokke, taljer og spil.
Overfladebehandleren, med speciale i konstruktioner, arbejder
med mekanisk forbehandling og metallisering, maling, opbygning
af malingssystemer og kvalitetskontrol af store stålkonstruktioner m.m.. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være overfladebehandling
på olie/gasinstallationer, borerigge, vindmøller, skibe, tankanlæg,
broer, skorstene og meget mere.

AMU Vest i Esbjerg er landsdækkende udbyder af kurser
inden for stilladsarbejde og overfladebehandling.
Kursusforløbene opkvalificerer ledige og beskæftigede til
arbejde inden for offshore, vindindustrien eller til arbejde på
land.
I øjeblikket er der stor efterspørgsel på arbejdskraft til
disse områder og hos AMU Vest, er vi i tæt kontakt med de
firmaer, der efterspørger flere medarbejdere til branchen.
De fleste af kurserne kan tages som 6 ugers jobrettet
uddannelse for ledige, disse er mærket med *. En del
af kurserne kan også findes på flere af de regionale
positivlister.
For beskæftigede er der muligheder for kurser via
kompetencefonde eller andre aftaler for uddannelse med
virksomheden.

Stilladsarbejderen - Offshore - olie og gas
Udfører alle former for arbejde i forbindelse med
opbygning af stilladser, rigning og anhugning på
borerigge. Kursus 44465 skal helst gennemføres
som første kursus. Stilladskurserne skal
gennemføres i nævnte rækkefølge.

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 - offshore
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage

Dage
1*
5*
5*
5*
4*
3
2*

Rigger offshore/onshore
Riggeren arbejder med komplicerede
løfteopgaver under vanskeligt tilgængelige
forhold både on- og offshore. Kursus 43931,
eller tilsvarende kompetencer, skal erhverves
inden kursus 49481.

AMU nr.
43931

Kursustitel
Anhugning af byrder
Komplekse løfteopgaver for riggere

Dage
5*
10

Overfladebehandler, Olie - gas og vindindustri
Forløbet giver kompetencer til arbejde med
overfladebehandling og maling 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

Dage
5*
8*
2*
5*
5*
5*

Offshore onboarding
Eleven lærer centrale fagudtryk og begreber
samt vigtigheden af disse, herunder risikovurderinger, work permits (arbejdstilladelser), tool box
talks m.v. Deltageren lærer at kunne følge og
forstå sikkerheds- og adfærdsregler i offshoreindustrien.

AMU nr.
49523

Kursustitel
Offshore onboarding

Dage
5

For ledige aftales kurserne gennem jobcenter eller A-kasse.
Deltagerbetaling på kurserne følger AMU-lovgivningen, og er for AMUmålgruppen 126,00 kr. pr. dag. For øvrige målgrupper (herunder ledige) betales
fuld pris. Kontakt os for aktuelle priser.
For ufaglærte og faglærte medarbejdere/ansatte, kan der ansøges om
VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse)op til højeste dagpengesats, når undervisningen foregår i arbejdstiden.
I 2020 kan der ydes op til 4.405,00kr. pr. uge i løntabsgodtgørelse.
Der kan være mulighed for at søge om tilskud til befordring og kost og logi.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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Kontakt os gerne for mere information, tilmelding eller
vejledning i forhold til kursusvalg.

