F O R N Æ R M E R E I N F O R M AT I O N K O N TA K T:

AMU-Fyn
Tlf. 66 13 66 70
eller

AMU-Fyn’s uddannelseskonsulenter

IT-kurser for alle
AMU-Fyn’s IT-kurser kan tilrettelægges fleksibelt. Vi tager udgangspunkt i
dine ønsker og tilrettelægger et kursusforløb, hvor målsætningen er, at dine
medarbejdere ved kursets afslutning er i besiddelse af de ønskede kvalifikationer.
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Kurset kan foregå på AMU-Fyn, men vi kommer også gerne til jer.
Vi giver tips og tricks til en bedre udnyttelse af netop det program, du arbejder
i, hvilket vil medvirke til at gøre arbejdsrutinerne lettere.
Her er nogle af dine muligheder:
•
•
•
•
•

Tekstbehandling
Regneark
Pivottabeller
Billedredigering*
Styresystem

•
•
•
•

Præsentation
Database
E-mail
Internet

*Udlagt af Tietgen

Lovpligtige kurser / certifikatkurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaffeltruck
Teleskoplæsser
Kvalifikation til
persontransport i mindre
køretøj
Personbefordring m. bus
Transport af farligt gods
Lovpl. efterudd. for busog godschauffører
Mobile kraner <8-30 tm
med integreret kranbasis
Vintertjeneste
Sikkerhed ved arb. med
epoxy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rulle-/bukkestillads
Rørlæggeruddannelsen
Sprøjtecertifikater
Plantebeskyttelse i
gartneri og landbrug
Svejsecertifikater
§ 17
Montering af rottespærrer
Brandforanstaltninger ved
ukrudtsbrænding
Farligt gods
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FIND KURSET PÅ VORES
HJEMMESIDE - NEMT OG ENKELT
Find kurset ved på forsiden at klikke på
den branche, du er interesseret i eller
brug søgefunktionen ”Søg kursus”.
Find inspiration og hold dig opdateret
med nye kurser. Du kan sikre dig, at du
eller eventuelle medarbejdere har de
nødvendige kompetencer og kvalifikationer på de rigtige områder.
På vores hjemmeside www.amu-fyn.dk,
er der en grundig beskrivelse af de
enkelte kurser med mulighed for
online tilmelding via www.efteruddannelse.dk.

Er jeres medarbejdere ajour med førstehjælpen?

Der er kroner i et godt helbred !

Det tager kun 3 timer.

Hos AMU-Fyn’s ergonomigruppe har vi et brændende ønske om at være
de bedste udbydere af forflytningskurser i landet. Vores faglighed er
høj og kvaliteten i top.

Hvornår er de sidst blevet opdateret i at...
•
•
•
•

Mangler du en brochure på det kursus, du er
interesseret i? På vores hjemmeside har du
mulighed for at downloade brochurer for de
fleste af vores kurser.
Du kan også bladre brochuren igennem på
skærmen, mens du sidder ved computeren.

gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter
forklare hvordan ulykken standses
udføre nødflytning på jord og fra bil
forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til
hovedet
undersøge om en person er bevidstløs, og om han/hun trækker vejret
lægge en person i aflåst sideleje
standse en sprøjtende blødning
formulere en korrekt alarmering
give hjerte-/lungeredning inkl. hjertestarter

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi i samarbejde med arbejdsskadekonsulent og forflytningsinstruktører formået at nedbringe skadesanmeldelser væsentligt, ligeledes er langtidssygemeldingerne faldet.

Vidste du, at AMU-Fyn gerne kommer til jer for på 3 timer at introducere jeres
medarbejderstab i førstehjælp ? (Introduktion til førstehjælp - kursusnummer
42730)

Mener du, at vi kan hjælpe og gerne vil høre mere om vores
forflytningskurser, er du velkommen til at kontakte os for et
uforpligtende møde på mail amu-fyn@amu-fyn.dk eller tlf. 6613 6670.

•
•
•
•
•

Mener du, at vi kan hjælpe og gerne vil høre mere om vores førstehjælpskurser,
er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde på mail amu-fyn@
amu-fyn.dk eller tlf. 66 13 66 70.
Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter for tilbud. Se kontaktoplysninger på
sidste side.

Vores ønske er altid på bedste vis at samarbejde med koordinatorer,
forflytningsvejledere eller terapeuter, hvorved vi sikrer, at indhold
stemmer overens med forventninger.
Når ansatte deltager på et AMU-kursus, kan der søges om
løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Ved deltagelse på kurser
kan der evt. søges om midler fra kompetencefondene.

