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Teleskoplæsser 
- Certifikatkursus, AMU-mål 48671

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



Dette certifikatkursus er for dig, der skal arbejde 
med teleskoplæsser eller tilsvarende multifunk-
tionsmaskine, der har mekanisk løft på gafler, fx 
til kranarbejde, eller som anvendes til personløft 
eller løft af containere i terminalområder.

Dit udbytte af kurset
• Du kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt varetage 

opgaver med teleskoplæssere og lignende multi-
funktionsmaskiner, jf. gældende regler.

• Du kan opstille og betjene almindeligt forekommen-
de teleskoplæssertyper med gafler.

• Du lærer korrekt køreteknik, herunder vælge egnet 
løftetilbehør samt stable gods korrekt. 

• Du imødekommer gældende kvalifikationskrav, jf. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljø-
faglige uddannelser.

Kurset afsluttes med en teoretisk- og praktisk prøve, 
der skal bestås for at erhverve uddannelsesbeviset som 
fører af teleskoplæsser. Beviset er gyldigt som certifi-
kat.

De deltaljerede kvalifikationskrav, som du skal opnå 
efter at have afsluttet kurset, fremgår af Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmil-
jøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Målgruppe
Pr. 1. januar 2019 blev det indført, at alle, der fører tele-
skoplæsser, skal have et teleskoplæssercertifikat.
Har du tidligere erhvervet teleskoplæsser A certifikat, 
kan du fortsat benytte dette, da det giver ret til at løfte 
personer. 

Ved andet brug af teleskoplæsseren end personløft, 
var det tidligere tilstrækkeligt med et gaffeltruck certi-
fikat B. Dette skal, på baggrund af den nye lovgivning, 
udskiftes med et teleskoplæsser certifikat.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne opnå certifikatet. 
Du skal samtidig kunne dokumentere egnede hel-
bredsforhold enten ved kørekort, inkl. knallert og trak-
tor, eller ved en helbredserklæring.

Praktisk information
Du finder vores planlagte kursusdage på: 
zbc.dk/kurser-og-efteruddannelse/transport/gaffel 

truck-og-teleskoplaesser-certifikatkurser/

Undervisningen finder sted på vores adresse
Dalsvinget 18-20
4200 Slagelse

Mødetid: Kl. 08.00 – 15.24

Økonomi
Prisen er 630,- kr. for deltagere inden for AMU mål-
gruppen.
Der kan søges VEU- og befordringsgodtgørelse via 
efteruddannelse.dk efter gældende regler.
For ledige samt deltagere uden for AMU målgruppen 
er deltagerbetalingen 4.593,- kr. Er du i tvivl om dine 
rettigheder, skal du kontakte din a-kasse eller jobcen-
tret.

Indkvartering
Kommer du langvejs fra, har du mulighed for at ind-
kvartere dig på et af vores kursisthoteller i Slagelse, 
Roskilde eller Ringsted. 
Hør mere om mulighederne ved at kontakte kursusse-
kretæren eller din virksomhedskonsulent.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse sker via 
voksenuddannelse.dk
Er du ledig med ret til jobrettet uddannelse, uddannel-
se på jobplan eller uddannelse under arbejdsmarkeds-
ydelsen, skal du tilmelde dig hos kursussekretæren.

Har du spørgsmål til tilmelding eller VEU-godtgørelse, 
er du velkommen til at kontakte kursussekretær 
Gitte Hansen på tlf.: 3193 5612 eller mail: gh@zbc.dk

Ønsker du besøg af en af vores virksomhedskonsulen-
ter for en nærmere snak om jeres efteruddannelsesbe-
hov og kursusmuligheder, kan du kontakte

Transportområde 
Virksomhedskonsulent Lise Lotte Brandt  
på tlf. 4172 1080 eller mail: llbr@zbc.dk

Det grønne område
Virksomhedskonsulent Heidi Davidsen 
på tlf. 4133 4831 eller mail: heda@zbc.dk

ZBC 
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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