
Servicefagene på AMU-Vest
Vi uddanner medarbejdere til både private og offentlige arbejdpladser  
inden for serviceområdet. 

Kurserne kan tilpasses beskæftigede og ledige på alle niveauer.

Pris og kontaktinformation 

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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Yderlige informationer finder du på vores hjemmeside: 
www.amu-vest.dk
For direkte tilmelding på forløbet: www.voksenuddannelse.dk
Økonomi for AMU kurser: 
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende regler. 
For AMU-målgruppen er deltagergebyret fra 126,00 / 190,00 kr. 
pr. dag. Deltagere uden for AMU-målgruppen betaler fuld pris. Der 
kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørelse, samt tilskud fra 
eventuelle kompetencefonde.
Hvis du har ret til overnatning under dit kursusophold, er vi også 
behjælpelige med det.
Ledige skal aftale deltagelse gennem jobcenter eller A-kasse.
Har du brug for flere oplysninger, så kontakt gerne vores kundeser-
vice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdækket 
virksomhed), ring for priser til vores kundeservice.

FULL SERVICE administration af uddannelse / kurser
Vi fjerner en tung byrde fra virksomheden og tilbyder GRATIS  
full service administration af uddannelser for alle virksomheder. 
Hør mere her 7914 0322



Daglig erhvervsrengøring 

Kursusnr. 49326  -  Varighed 10 dage
Deltageren lærer at udføre daglig og ugentlig erhvervs-
rengøring. Deltageren kan anvende egnede midler, red-
skaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og 
materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder. 
Efter kurset kan deltageren klargøre og afrigge almin-
deligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og maskiner 
samt vælge og dosere vaske- og rengøringsmidler med 
mest muligt hensyn til miljøpåvirkninger. Deltageren læ-
rer om god service over for kunden og brugeren.

Grundlæggende rengøringshygiejne

Kursusnr. 49349  -  Varighed 1 dage
Deltageren får basisviden om mikroorganismer og smit-
teveje, så de kan tage de nødvendige hensyn i deres plan-
lægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde. 
Deltagerne kan genkende berøringspunkter og kender til 
vigtigheden af at holde en høj standard for at undgå smit-
tespredning i virksomheden.

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

Materialekendskab og rengøringskemi

Hospitalshygiejne

Rengøringsudstyr og metoder

Hygiejne på skoler og institutioner

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejde

Kommunikation og konflikthåndtering - service

Almen fødevarehygiejne

Kursusnr. 49355  -  Varighed 2 dage
Deltageren lærer at planlægge, prioritere og udføre en 
systematisk arbejdsgang i det daglige arbejde såvel i et 
lokale som på et område. Deltageren kan planlægge og 
udføre rengøringen ud fra det ønskede kvalitetsniveau, af-
talegrundlaget og fordelingen af det daglige og ugentlige 
samt periodevise arbejde.

Kursusnr. 49350  -  Varighed 3 dage
Deltageren lærer at vælge egnede rengøringsmidler til 
fjernelse af almindeligt forekommende urenheder samt til 
rengøring og vedligehold af de mest typiske materialer, så 
overfladerne behandles bedst muligt. Deltageren kan vur-
dere, hvilke midler materialerne tåler samt at vælge og do-
sere vaske- og rengøringsmidler korrekt med mest muligt 
hensyn til miljøpåvirkninger.

Kursusnr. 49354 -  Varighed 2 dage
Deltageren lærer at gøre rent på et hospital på en hygiej-
nisk korrekt måde, herunder almindelig rengøring og spe-
cielle arbejdsopgaver, fx i depot, køkken og skyllerum. Kan 
håndtere affald og vasketøj efter gældende retningslinjer 
og i forbindelse med tilrettelæggelse af rengøring ud fra 
viden om smitte og smitteveje sikre, at smittespredning 
minimeres. Lærer at planlægge arbejdet ud fra gældende 
standarder om rengøring og hygiejne på hospitaler på en 
sengeafdeling og ved rengøring af særlige behandlings-
rum, herunder operationsstuer, undersøgelsesrum, isola-
tionsstuer. 

Kursusnr. 49352  -  Varighed 3 dage
Deltageren lærer at anvende effektive metoder og ar-
bejdsgange ved arbejde med klude og moppegarner, red-
skaber, rengøringsvogne og maskiner og forstår vigtig-
heden af at holde udstyret rent. Deltageren kan til - og 
afrigge forskelligt arbejdsudstyr og kan anvende redska-
ber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig 
og sikkerhedsmæssig korrekt måde. 

Kursusnr. 49353  -  Varighed 2 dage
Deltageren lærer at udføre rengøringsopgaver på en 
skole, dag- eller døgninstitution på en hygiejnisk korrekt 
måde i forbindelse med den almindelige rengøring og ved 
mere specielle arbejdsopgaver.

Kursusnr. 49366  -  Varighed 4 dage
Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengørings-
arbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold 
til sig selv og omgivelserne. Der lægges særligt vægt på, 
at deltageren kan anvende rengøringsmidler, redskaber og 
maskiner i overensstemmelse med brugsanvisninger og 
gældende sikkerhedsbestemmelser, herunder brug af re-
levante personlige værnemidler.

Kursusnr. 44853  -  Varighed 3 dage
Deltagerne lærer om kommunikation og samtaleteknik, 
så du får bedre forståelse for andres situation og kan 
håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en 
god måde.

Kursusnr. 45818  - Varighed  3 dage
Kurset retter sig mod medarbejdere er beskæftiget med 
fremstilling af fødevarer til salg. Deltagerne lærer at ar-
bejde efter gældende regler og lovgivning om fødevare-
hygiejne. Deltageren kan efter kurset anvende principper 
om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske 
punkter. 
Kan også tilbydes som 5 dages kursus til tosprogede.

Hvis du har andre ønsker kan vi også tilbyde andre kurser individuelt tilpasset virksomhedshedens behov.  
Kontakt os og hør mere.

Ergonomi ved rengøringsarbejdet

Kursusnr. 49367  -  Varighed 2 dage

Deltageren lærer at udføre rengøringsarbejde ved brug 
af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belast-
nings lidelser undgås, og smerte og ømhed i bevæge-
apparatet forebygges. Deltageren kan anvende korrekt 
trække-, skubbe-, løfte og bæreteknik ved rengøringsar-
bejdet. Deltageren kender betydningen af skiftende ar-
bejdsstillinger og anvendelse af maskiner for at begræn-
se ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Vores kurser spænder fra grundlæggende til mere specialiserede kurser. 
Vi tilbyder kurser inden for rengøring, hygiejne, smitteforebyggelse, kommunikation og konflikthåndtering, IT, 
ergonomi, befordring af bevægelseshæmmede (BAB) og sikkert arbejde i højden.
Kurserne kan tilpasses beskæftigede og ledige på alle niveauer. Kort sagt, AMU-Vest kurser henvender sig både 
til faglærte og ufaglærte inden for servicefagene og SOSU-området.

RENGØRINGSKURSER
Som rengøringsassistent vil du have mulighed for at arbejde på alle typer af arbejdspladser inden for både det offentlige 
og det private. Her vil du komme ud for at skulle arbejde med avancerede maskiner, kemiske rengøringsmidler og stren-
ge hygiejnekrav. Det er derfor nødvendigt, at du som rengøringsassistent har en god, grundlæggende viden og de rette 
kompetencer inden for faget.

INDHOLDET
På vores rengøringskurser og uddannelsesforløb får du kendskab til rengøringsmidler, redskaber og maskiner. Du lærer 
samtidigt at bruge den rette teknik og at anvende dine hjælpemidler korrekt, så du undgår de forkerte arbejdsstillinger. 
Du trænes derudover i at tilrettelægge dit rengøringsarbejde fornuftigt, så opgaverne løses hurtigt og effektivt. Vores 
kurser og uddannelsesforløb er alle opbygget med fleksibilitet og varighed, der giver selv små virksomheder og institutio-
ner optimale betingelser for at tilføre deres medarbejdere den nødvendige viden og kunnen. 
Er du ledig og søger ind i branchen, kan korte kurser være en hurtig vej til et nyt job.

Bliv Faglært Rengøringstekniker eller Hospitalsserviceassistent

Byg videre på din erfaring og gå fra ufaglært til faglært.
Hvis du allerede har erfaring med rengøringsarbejde, kan vi sammen med dig lave en plan for hvordan du kan blive fag-
lært inden for serviceområdet.
Det kan være en fordel både for dig som ansat og for virksomheden.
Få en snak med vores konsulenter om dine muligheder for at stå stærkt på arbejdsmarkedet.

I fremtiden vil vi opleve højere og højere krav til at imødegå smittespredning og sikre god hygiejne.
En uddannelse kan være med til at sikre den høje kvalitet.

Servicefagene på AMU-Vest


