
6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

AMU-VEST

Hvorfor AMU-Vest? 
Fordi vi har de mest dedikerede og dygtige faglærer med en pædagogisk baggrund



Titel på kursus Dage AMU nr.
Godstransport med lastbil* 30 47854
Kørsel med vogntog, kategori C/E* 20 45114

Titel på kursus Dage AMU nr.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2 48660
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2 48611
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1 48466
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 2 48616
Ajourføring for rutebuschauffører 2 48617

Titel på kursus Dage AMU nr.
Mobile kraner >8-30 tonsmeter   5

 
48643

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis* 10 48644
Mobile kraner >30 tonsmeter 10 48646
Udvidelse kran D til Mobile kraner > 30 tm 10 48672

Titel på kursus Dage AMU nr.
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør 3 48850
Efteruddannelse for varebilschauffører 2 48851

Titel på kursus Dage AMU nr.
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj 10 48652

Titel på kursus Dage AMU nr.
Introduktion til offentlig servicetrafik* 1 47874
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2 48104
Befordring af fysisk handicappede passagerer 2 49759

Titel på kursus Dage AMU nr.
Personbefordring med bus* 30 40531

Kørekort til lastbil, kørekort C, 30 dage 
Hængerkortet, C/E, 20 dage.

EU Bevis

Krankurser.
Krankurser er relevante i mange brancher. 
Også hvis du søger arbejde indenfor 
vindindustrien og offshore.

Varebilschauffør.

Taxakortet.

BAB, kurser og buskørsel.

Buskørekort.

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog undtaget for dette krav, de er mærket med et *

Erhvervsgruppe Tranport, post, 
lager -og maskinførerarbejde



Titel på kursus Dage AMU nr.
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.* 3 46905
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3,6 47694
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 5,4 47696
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 3,3 47716
ADR Repetition - Grundkursus 1,7 47706
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2,3 47707
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7 2,9 47708
ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2,7 47714
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7 1,3 47704

Titel på kursus Dage AMU nr.
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære  3  43393
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1 45259
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 47136
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 1 42851
Lastsikring og stuvning af gods 3 45310

Kørsel med farligt gods.

Øvrige kurser

Titel på kursus Dage AMU nr.
Daglig erhvervsrengøring* 10 49326
Almen fødevarehygiejne 3 45818

Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 44853
Materialekendskab og rengøringskemi 3   49350
Grundlæggende rengøringshygiejne* 1 49349
Rengøringsudstyr og metoder 4 49352

Hygiejne på skoler og institutioner* 2 49353

Servicemedarbejder.
Disse kurser giver dig grundkomptencer 
til arbejdet med professionel rengøring. 

Erhvervsgruppen Rengøring, ejendomsservice og renovation 

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog undtaget for dette krav, de er mærket med et *



Titel på kursus Dage AMU nr.
Grundlæggende faglig regning 2 45215
Grundlæggende faglig matematik* 3 45347
Nivellering* 5 49318
Kloakering - Dræning af bygværker 1 46969
Kloakering - Arbejdsmiljø 2 49277
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 3 49279
Kloakering - Afløbsplan for småhuse 6 49280
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 3 49281
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16 49282
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 49278
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 47136

Titel på kursus Dage AMU nr.
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2 49283
Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3 49288
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1 47588
Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand 4 49292
Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg 4 47145
Kloakering - I det åbne land 7 47146
Kloakering - Projektering og dimensionering 14 49289
Kloakering - KS I Autoriseret virksomhed 2 49433
Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4 49291
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig 10 48444
Kloakering - Montering af rottespærrer 1 47744

Titel på kursus Dage AMU nr.
Systemstilladser - opstilling mv.* 15 44004
Gaffeltruck certifikatkursus B* 7 47592
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 46588

Kloakrørlægger.
Disse kurser giver dig mulighed for at få 
kursusbeviset som kloakrørlægger.
Du kan vælge 30 dage på 6 ugers 
jobrettet uddannelse og aftale resten af 
kurserne med dit jobcenter.

Kloakmesteruddannelsen.
Disse kurser indgår i 
kloakmesteruddannelsen 
og er en overbygning på 
kloakrørlæggeruddannelsen.

Stilladsarbejder.

Fortsættes næste side

Erhvervsgruppen Bygge og anlæg

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog undtaget for dette krav, de er mærket med et *

Titel på kursus Dage AMU nr.
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 47136
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater* 2 47942
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 45566
Gaffeltruck certifikatkursus B* 7 47592
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 46588
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 45141

Certifikatkurser til Bygge og 
anlægsområdet, Vindbranchen m.m.

Titel på kursus Dage AMU nr.
Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering 3 49298
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger* 3 45542
Forskalling - intro til traditionel forskalling 10 49079
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5 49316
Slap armering - trin 1 5 48764
Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 45775

Øvrige kurser

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2         47942



Titel på kursus Dage AMU nr.
Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner 5 44875
Fristråleblæsning og metallisering 8 48924

OBS! Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater* 2 47942
Airless og pneumatisk malingspåføring 5 44876
Opbygning af malingssystemer efter specifikation 5 44877
Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade 5 47055

Titel på kursus Dage AMU nr.
Anhugning af byrder 5 43931
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 45141
Gaffeltruck certifikatkursus B* 7 47592

Erhvervsgruppen Industriel produktion 
Overfladebehandler. 

Kursusforløb der giver kvalifikationer til 
arbejde med overfladebehandling på 
olie/gasinstallationer, OFFSHORE, 
vindmøller, skibe, tankanlæg, broer, 
skorstene og meget mere.

Epoxy sikkerhedskurset:

OBS! AMUnr. 47942 Pers. sikkerhed v 
arbejde med epoxy og isocyanater*  2dage 
(ligger under erhvervsgruppen bygge og 
anlæg og er en obligatorisk del af overflade 
forløbet, dvs. den er ikke refusionsberettiget 
for jobcentre)(medmindre deltagere har en 
arbejdsgivererklæring, som udløser refusion 
via den regionale positivliste)

Øvrige kurser

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog undtaget for dette krav, de er mærket med et *

Titel på kursus Dage AMU nr.
Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 44465 
Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5 49886
Rør og kobling, hængestillads 5 49888
Industristillads- offshore 5 49341
Systemstilladser - offshore 4 43502

Erhvervsgruppen Bygge og anlæg

Stilladsarbejderen - Offshore - olie 
og gas.
Udfører alle former for arbejde i 
forbindelse med opbygning af stilladser, 
rigning og anhugning på borerigge.

Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 46588



6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Hvem har ret til 6 ugers jobrettet 
uddannelse?
• Retten opnås som udgangspunkt efter 5 ugers

ledighed. Nogle kurser er dog undtaget for dette
krav, de er mærket med et *

• Du kan aftale og begynde på et kursus eller
individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i
opsigelsesfasen, og kan fortsætte med det
i ledighedsperioden. Det forudsættes, at
kurset/kurserne i forløbet er inden for samme
erhvervsgruppe og aftalt inden fratrædelsen.

• Det er din A-kasse, der træffer afgørelse om din ret
til seks ugers jobrettet uddannelse.

• Du kan kontakte vores kundeservice, der sørger for
tilmelding m.m. De er klar på tlf. 7914 0322.

Forsikrede ledige, der er i målgruppen for 6 ugers 
jobrettet uddannelse, har ret til et uddannelsesforløb 
eller kurser i op til 30 dage.

I denne brochure har vi samlet forslag til kursusforløb 
og enkeltstående kurser, der kan sammensættes under 
retten til 6 ugers jobrettet uddannelse her på AMU-
Vest. Den landsdækkende positivliste for seks ugers 
jobrettet uddannelse finder du på www.star.dk.

Har du brug for uddannelsesvejledning,så ring til 
vores uddannelseskonsulent: 79140306.

Bemærk, at der kan ske ændringer i løbet af året.

Amu Vest har 6 ugers jobrettede kurser som også kan 
sammensættes efter dit behov 

6 ugers jobrettet eller den regionale positivlister, RAR, hvad er 
forskellen, læs her:
Hvad er den regionale positivliste RAR?: Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret 
arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Hvad er den landsdækkende 6 ugers jobrettet positivliste?: Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for 
dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med færrest faglige kompetencer.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

For mere information, ring til vores kundeservice T: +45 7914 0322



AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 

304-306 6705 Esbjerg 
Ø

T: +45 7914 0322

kundeservice@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

Har du spørgsmål ? Så kontakt vores  
kundeservice 7914 0322




