Lager åbne kurser

hele pallen med kurser.

Få nye kompetencer på
hylden
Uanset om du er nybegynder eller
har brancheerfaring, så har AMU-Fyn
lager- og logistikkurser, der passer
lige til dig.
Kurserne afholdes som åbne kurser af
1-5 dages varighed, og der vil sjældent være ventetid til kursusstart.
Kombinér uddannelse inden for lager
med et truckcertifikat og få opbygget
en stærk faglig profil. Det giver dig
eftertragtede kompetencer, som kan
få dig foran i jobkøen.

Pluk det bedste fra
lageret
Er du helt ny i faget, er det vigtigt,
at du starter med kurserne ’manuel
lagerstyring’ eller ’Lagerstyring med
IT’. På den måde får du den nødvendige baggrundsviden, inden du tager
de efterfølgende kurser.
Mangler du blot kompetencer inden
for et specialområde, så kan du selvfølgelig gå direkte til det, du har behov for.
På bagsiden af denne flyer kan du se
en anbefalet rækkefølge af kurser.

Det har vi på lager
AMU-Fyn tilbyder følgende
kurser indenfor lager og logistik:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manuel lagerstyring
Lagerøkonomi
Lagerstyring med IT
Stregkoder og håndterminaler
Lagerstyring med IT (grundl.)
Lagerstyring med IT (udvidet)
Lastsikring
Time, sags - og ressourcestyring
Lagerindretning og lagerarbejde
Opbevaring og forsendelse
af farligt gods
Reolsikkerhed
Gaffeltruck og stabler

AMU-Fyn er det sikre valg
AMU-Fyn tilbyder et sikkert og moderne uddannelsesmiljø med erfarne
undervisere. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og behov. Det betyder, at
du trygt kan tilmelde dig vores lagerkurser, uanset om du er nybegynder
eller har erfaring.

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.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Helle Martinussen
Tlf. 63 13 53 85
hm@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

10110721

Pluk det, der lige passer dig eller tag

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

amu-fyn.dk

- Lager åbne kurser

ANBEFALET RÆKKEFØLGE

ENKELTSTÅENDE KURSER

46894, 2 dage
Lagerstyring (manuel)

Lagerstyringsprogram niv. 1: Arbejde på lager, plukke sende, modtage, placere optælle varer
46939, 3 dage

Lagerstyring med IT

44770, 2 dage
Stregkoder og håndterminaler

Lagerstyringsprogram niv. 2: Arbejde på lager, plukke sende, modtage, placere optælle varer. Oprette debitor,
kreditor, vare, stykliste. Gennemføre køb og salg
47894, 5 dage

Lagerstyring med IT
- grundlæggende funtioner

Lagerstyringsprogram niv. 3: Arbejde selvstændigt med navision: lager, køb og salg
44759, 5 dage
Lagerstyring med IT - udvidede funktioner

32895, 3 dage
Time- sag- og ressourcestyring

ØVRIGE KURSER
46946, 5 dage
Opbevaring/forsendelse farligt gods

40967, 5 dage

45310, 3 dage

Lastsikring og stuvning af gods

45074, 3 dage

Lagerøkonomi

Lagerindretning og lagerarbejde

47592, 7 dage

47623, 1 dag
Reolsikkerhed

10110721

Gaffeltruck
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