Sikkert arbejde
bygger på viden
VI ER CERTIFICERET KURSUSUDBYDER I SIKKERT ARBEJDE

AMU Faldsikring

1 dag

AMU Højderedning

2 dage

Kursusnr. 44465 - Varighed 1 dag

Kursusnr. 46588 - Varighed 2 dage

Anvendelse af faldsikringsudstyr
Deltageren lærer at gøre brug af faldsikringsudstyr
ved løsning af opgaver i højden. Kursisten kan via
kendskab til standarder, faldteori, belastningslære og
risikovurdering varetage egen og andres sikkerhed ved
brug af faldsikringsudstyr. Deltageren bliver endvidere
uddannet i at foretage kontrol, vedligehold af udstyret,
tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr,
samt gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
*Pris: 126,00 DKK

Evakuering og redning i højden indenfor byggeri
og montage.
Deltageren kan udarbejde en plan for evakuering af
en faldsikret kollega samt yde førstehjælp ved hængetrauma. 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.
*Pris: 252,00 DKK

Se flere kurser på bagsiden

Sikkert arbejde i højden
1 dag

Kursusnr. 45141 - Varighed 1 dag
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Deltageren bliver i stand til at vurdere og udføre varmt
arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet
påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og
træffe forholdsregler under arbejdet, der tilgodeser
brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske
regler gældende ved arbejdets afslutning. Deltagerne
kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
*Pris: 126,00 DKK
Paragraf 17, certifikatkursus

1 dag

Kursusnr. - E-learning Varighed 1 dag
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk
skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus.
Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved
svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af
kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Pris: 1.495,00 DKK
Førstehjælp
Førstehjælpskurser i henhold til Dansk Førstehjælps Råds retningslinjer. Vi tilbyder kurser på
4-6-8-10-12 timer, samt opdatering på 3 timer.
Deltageren kan på kort tid lære de helt grundlæggende og livreddende førstehjælpsfærdigheder ved
et hjertestop og give hjerte-lunge-redning. Træning i
brug af en hjertestarter (AED) indgår i kurset.
Skræddersy kurset, så det passer til deltagerne og
virksomhedens behov.
*Pris: 600,00-1.800,00 DKK pr. deltager

GWO Working at Heights

2 dage

Gennem teoretisk og praktisk uddannelse bliver kursisten i stand til, at kunne bruge grundlæggende sikkerhedsudstyr, PPE og PFPE, samt udføre sikkert arbejde og basis redningsarbejde i højden.
*Pris: 3.500,00 DKK inkl. madkort

GWO Working at Heights, Refresher

1 dag

Formålet er at deltageren får opdateret viden, færdigheder og holdninger, som gør dem i stand til sikkert
at arbejde i højden og kunne gennemfører evakuering
og redning af kollega.
*Pris: 2.700,00 DKK inkl. madkort

GWO pakken OFFSHORE

6,5 dage

Afholdes i samarbejde med Maersk Training. Kontakt
os for mere information
*Pris: 10.279 - 15.505,00 DKK
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 og
diskret rundt på vindmøller, offshore rigs, i tanke, på
broer eller høje bygninger.
Rope Access er et alternativ til tungt udstyr som
stilladser, kraner eller lifte.
*Pris: 12.500,00 DKK
Madkort samt ophold skal bestilles ekstra.

*) priser er excl. moms eller afhænger af, om
deltageren er i AMU-målgruppen
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