
Stilladsarbejder, ONSHORE
KURSER TIL DIG, DER SKAL ARBEJDE MED STILLADSER PÅ LAND



Stilladsarbejder, ONSHORE 

Der findes en række forskellige typer af stilladser, fx systemstilladser, rullestilladser, murerstilladser, 
hængestilladser og industristilladser.

Som stilladsarbejder er du også med til at gøre stilladsernes forskellige dele klar og transportere dem til 
det sted, hvor de skal stilles op. Der bliver ofte arbejdet i hold på 2-3 mand, så du skal kunne fungere i et 
lille team, hvor der arbejdes efter akkorder.

For at blive stilladsopstiller skal du have et almindeligt godt helbred og en ok fysik. Du kan godt lide at 
arbejde højt til vejrs, og at arbejde udendørs hele året. Du skal have fokus på, at det er arbejde, der kræver 
høj grad af sikkerhedsadfærd.

Du kan komme i gang med at arbejde som stilladsarbejder på land, ONSHORE, efter 1 til 2 kurser à  
3-ugers varighed. Hvis du vil arbejde med stilladser, OFFSHORE, skal du have min. 4 til 6 ugers kursus.

Stilladsvirksomhederne tilbyder også en kontraktuddannelse som stilladsmontør. Den består af en række 
stilladskurser, der gennemføres i løbet af en 2 års ansættelsesperiode. Kontakt os for at høre mere om de 
forskellige muligheder.

De fleste stilladsarbejdere er beskæftiget inden for nybyggeri, restaurering og vedligeholdelse 
af bygninger. Stilladsopgaverne kan også være inden for, fx skibsbyggeri, OFFSHORE og anden 
industri.

Alm. kurser til stilladsarbejder ONSHORE:
AMU nr. Kursustitel Dage
44004 Systemstilladser - Opstilling mv. 15
43601 Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5
43600 Rør og kobling, hængestillads 5

Øvrige relevante kurser
AMU nr. Kursustitel Dage
47592  Gaffeltruck B, 7 
48644  Mobile kraner >8-30 t/tm med integreret kranbasis 10 
46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2

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 befordringsgodtgørel-
se, 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 kun-
deservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdæk-
ket 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


