KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Faglært anlægsgartner via AMU
Et tilbud til dig, som har relevant erhvervserfaring inden for det grønne område,
og som gerne vil være faglært anlægsgartner.

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Via faglige AMU-kurser og tre års relevant
arbejde hjælper vi med at tilrettelægge
din uddannelse, så den passer dig og din
virksomhed.
AMU-uddannelsen består af 21 kurser med ca.
48 ugers undervisning. På sidste kursus skal
du lave et anlægsgartnerprojekt, som er den
afsluttende prøve.
Vores kursusfaciliteter er på det tidligere
landbrug Jernbjerggaard, hvor vi råder over
70 hektar, med store anlægshaller, maskinhaller, stalde og store arealer, som består af lange
rækker af bede, haver, anlæg og park.
Du kan også læse mere om dine muligheder
for uddannelse på anlægsgartnerområdet på
blivanlaegsgartner.dk
Undervisningen sker på adressen:
ZBC Jernbjerggaard
Landskab og Anlæg
C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse
Kontakt og tilmelding
Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.
Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til tilmelding, VEU-godtgørelse eller andet, er du
velkommen til at kontakte Signe Brink Jensen
på tlf. 3193 5637/mail: sije@zbc.dk
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Betjening og vedligeholdelse af
mindre gartnerimaskiner

42302

10 dage

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

40824

1 dag

Basiskursus for anlægsgartnere

47690

20 dage

Vejen som arbejdsplads

47136

2 dage

Planteliv, økologi og miljølære PØM

45728

15 dage

Grundlæggende anlægsteknik

47803

15 dage

Plantevækst og etablering af grønne anlæg

42316

15 dage

Plænegræs, vækstforhold og gødning

44596

5 dage

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

46661

5 dage

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

42389

10 dage

Anlæg i betonsten, buede linier

42307

15 dage

Anlæg i beton, natursten og træ

42384

15 dage

Træer og buske om sommeren

42395

15 dage

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

44597

5 dage

Anlæg i natursten, træ og vand

42385

15 dage

Etablering af regnbede

47644

5 dage

Træer og buske om vinteren,
beskæring og plejep.

42305

20 dage

Design af grønne anlæg

44272

10 dage

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

44615

5 dage

Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg

47691

5 dage

EUD Svendeprøve

15 dage

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

