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Vi uddanner folk

Teleskoplæsser - certifikat
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Varighed:  5 dage 

Få mere power i hverdagen
Kurset henvender sig til dig, der 
ønsker at anvende en teleskoplæs-
ser monteret med gafler. Hvis du 
er ledig, så giver et certifikat dig 
gode muligheder for ansættelse i 
landbruget eller byggebranchen.

Du lærer at anvende teleskoplæs-
seren til gaffelløft og kranarbej de
på en måde der er optimal i for-
hold til sikkerhed, effektivi tet
og arbejdsmiljø. 

Vi udbyder teleskoplæsserkurser
på både dansk og engelsk.

Kompetencer efter endt 
uddannelse
• Betjene forskellige teleskop læs - 

 sere sikkerhedsmæssigt kor-
rekt til løft og transport 

• Anvende maskinens lastdiagram 
• Udføre arbejdet sikkert i over-

ens stemmelse med maskinens 
stabilitetsegenskaber 

• Arbejde med forskelligt gods 
under forskellige forhold 

• Udføre dagligt eftersyn samt 
sikre, at det lovpligtige hoved  - 
eftersyn overholdes

 
 
 
 

Sådan får du bevis
For deltagelse kræves det, at du 
er fyldt 18 år og har dokumenteret 
helbredsforhold ved enten køre-
kort til minimum traktor eller
ved en lægeerklæring.

For at få bevis for gennemførelse af 
kurset, skal du bestå en teoretisk og 
praktisk prøve. 

AMU-Fyn flytter noget  
for dig
AMU-Fyn er det sikre valg for kva-
litet 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.

 

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse 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 forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Wallstrøm
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