Målrettede svejsekurser og -certifikater

For din virksomhed betyder det, at det nu
er muligt at tilrettelægge et kursus, der
er målrettet virksomhedens svejseopgaver.

I praksis kan du få certifikater inden for
MIG-, MAG-, TIG-, lysbuesvejsning og
gassvejsning i følgende positioner:

I praksis kunne det være et kursus, som
dækker jeres specifikke behov inden for
MIG-/MAG-, TIG-, lysbuesvejsning eller
gassvejsning.

•
•
•
•
•
•

Fordelen ved målrettede svejsekurser er,
at medarbejderen bliver undervist i præcis det, der er behov for. Dermed skal din
virksomhed ikke undvære medarbejderen i
længere tid end højst nødvendigt.

Har I specielle ønsker, er I altid velkommen til at kontaktes AMU-Fyns svejsekoordinator Tine Mathiesen Hagen på tlf. 66
13 66 70.

For at se udbudet af svejsekurser kan du
klikke ind på www.amu-fyn.dk, hvor du
kan finde den relevante svejseteknik.

Udstedelse af svejsepas finder sted i henhold til SBC 244/ DS 322 , som administreres af S vejsepassekretariatet.

Husk § 17 kursus (tidligere § 26)!

Certifikater udstedes i henhold til DS/EN
ISO 9606-1 for stål samt 9606-2 for aluminium.

Kurset afvikles på åbent værksted. Det
er en kursusform, hvor der undervises på
tværs af kursusmoduler og svejseprocesser. Det betyder, at der er plads til såvel
hele hold som enkeltdeltagere. Der er
ingen adgangskrav til kurserne, men der
foretages en visitering for at klarlægge,
hvilke kvalifikationer, deltageren har set i
forhold til det kursus, deltageren ønsker.
Der er opstart hver dag hele året (ferieperioder er undtaget).

Skolecertifikater
Skolecertifikater betyder, at din virksomhed kan få medarbejderne certificeret
til et mere specifikt gyldighedsområde, i
lighed med værkstedscertifikaterne efter
DS/EN 9606/1 og DS/EN 9606/2.

Kantsøm Plade PF (lodret stigende)
Kantsøm Plade/Rør PH
Stumpsøm Plade PF
Stumpsøm Plade PE (under-op)
Stumpsøm Rør PC (side-ind)
Stumpsøm Rør HL045 (skrå)

Det er en fordel, hvis du har en uddannelse som faglært inden for metalområdet eller 1 års praktisk arbejde i en svejsevirksomhed. Lærlinge kan certificeres
efter 12 måneders uddannelse. For at
opnå certificering kræves der en faglig
uddannelse eller 12 måneders beskæftigelse inden for området. Se positivliste.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se tak
ster 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 uddannelsesstedet og retur, har
ret til befordringstilskud.
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
Mette Nielsen
Tlf. 63 13 51 02
mn@amu-fyn.dk

Certificering eller fornyelse af certifikater
kan ske i forbindelse med et eller flere
svejsekurser.

HUSK:
AMU-Fyn tilbyder svejseprøver til
røntgen- og ultralydsprøver - hver dag!

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

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

07011119

Målrettede svejsekurser

