Gaffeltruck certifikatkursus B / efteruddannelse for erfarne truckførere

Giv dig selv et løft
Bliv klar til nye opgaver på arbejdspladsen, klædt på til at gafle dit næste
job – eller bliv opkvalificeret til at løse
fremtidens opgaver. På AMU-Fyn får
du et kompetenceløft, der kan bruges
til noget, uanset om du er nybegynder
eller erfaren.
Vi tilbyder også eftermiddagshold, weekendkurser og undervisning på engelsk.

Gaffeltruck
certifikatkursus B
Bliv certificeret til at føre og betjene
forskellige typer af gaffeltrucks og
gaffelstablere på kun 7 dage.
Kurset indeholder både teori og masser
af praktisk træning på vores store
øvelsesområde
Du lærer om:
• Transport af gods på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller
• Stuvning, optagning og afsætning
af forskelligt gods i forskellige
højder, i forskellige reoltyper, i
container og på lad
• Blokstabling
• Daglig vedligehold og eftersyn
• Aflæsning af belastningsdiagrammer
• Sikkerhed, ergonomi og arbejdsmiljø

Efteruddannelse for
erfarne truckførere
Med AMU-Fyns efteruddannelse opdaterer vi dig med den sidste nye viden om
regler, teknologi og arbejdsmetoder.
Du bliver specialist og lærer at udføre
avancerede opgaver under tidspres og
vanskelige forhold.
Efter uddannelsen kan du bl.a.:
• Vurdere forskellige godstyper
ud fra stabilitetsberegninger
og beregninger af løftegrej
• Foretage avanceret løft, transport
og forskellige godstyper under
vanskelige forhold og tidspres
• Anvende specialudstyr
og korrekt løftegrej
• Vedligeholde truck, specialudstyr
og løftegrej korrekt

Vælg AMU-Fyn, hvis du vil
nå nye højder
AMU-Fyn er det sikre valg for kvalitet og tryghed. På AMU-Fyn har vi et
trygt, rummeligt og moderne uddannelsesmiljø. Vi har erfarne undervisere, der tager udgangspunkt i dine
forudsætninger og behov.
Vi udsteder et uddannelsesbevis
til alle deltagere, som har bestået
certifikatprøven, og som efter underviserens vurdering har gennemført
den øvrige del af uddannelsen med
tilfredsstillende resultat.
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Økonomi under
uddannelsen

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Deltagerforudsætninger

Du skal være fyldt 18 år.
Har du ikke kørekort til enten traktor
eller personbil, bedes du kontakte
vores kusistadministration.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Heidi Wallstrøm
Tlf. 63 13 53 00
hw@amu-fyn.dk
10600120
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