
Klar til udfordringerne ved arbejdet på et lager?

Vil du bidrage til optimering af vareflow?

Bliv klar til at betjene trucken.

Vi har tilrettelagt kursusforløb,  
som giver dig muligheden!

Vi skaber
muligheder

6 ugers lager/logistik kursus



6 ugers jobrettet uddannelse – den landsdækkende positivliste

Ny på lageret  (6 ugers lager) Varighed Start Slut AMU nr.
Farligt gods oplagring og forsendelse 5 dage   7/8-17 11/8-17 46946

Lagerindretning og lagerarbejde (Praktisk) 3 dage 14/8-17 16/8-17 45074

Manuel lagerstyring 2 dage 17/8-17 18/8-17 46894

Kundebetjening 3 dage 23/8-17 25/8-17 45078

Enhedslaster 5 dage 28/8-17   1/9-17 45077

Lagerstyring med IT gr 3 dage   4/9-17   6/9-17 46939

Gaffeltruck Certifikatkursus B 7 dage 18/9-17 26/11-17 47592

6 ugers jobrettet uddannelse – den landsdækkende positivliste

Lagerstyring og Logistik (6 ugers lager) Varighed Start Slut AMU nr.
Efter uddannelse for truckfører 2 dage   5/10-17   6/10-17 46893

Kundebetjening 3 dage   9/10-17 11/10-17 45078

Logistik 5 dage 12/10-17 18/10-17 45097

Udvikling og teknologi i transporterhvervene 2 dage 19/10-17 20/10-17 45647

Lagerstyring 1  med IT Grund funktioner 5 dage 23/10-17 27/10-17 47894

Lagerstyring 2 med IT Udvidede funktioner 5 dage 30/10-17   3/11-17 44759

Lager økonomi 5 dage 6/11-17 10/11-17 40967



Kursets længde:
Kurset tager op til 6 uger uger, og du kan finde opstartsdatoer her i folderen, eller på enten  
www.eucsyd.dk, www.amukurs.dk eller via  www.efteruddannelse.dk – eller kontakt os direkte på 
telefon 7412 4242.

Hvad med økonomien?
Tager du kurset som jobrettet uddannelse, er der ingen deltagergebyr.

Hvad siger vores deltagere?
På EUC Syd, Lundsbjerg er vi meget stolte over, at vore kursister bedømmer os med 4,3 i tilfredshed, 
hvor 5,0 er meget tilfreds, hvilket vidner om, at vi hos os er yderst professionelle, troværdige og 
fagligheden er i top.

Hvem er vi?
På Lundsbjerg vil du møde høj faglighed, topmotiverede undervisere og en rationel tilgang til 
erhvervet. 
Derudover er fagligheden ved vores faglærere hentet fra erhvervslivet, i stillinger som enten 
mellemledere eller ved selvstændig virksomhed.

Hvad kan vi ellers tilbyde?
• EU efteruddannelse til lastvogn og bus
• Lastvogns- og buskørekort
• ADR-kurser
• Kran D
• Gaffeltruck B

Og meget, meget mere ... 



EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Telefon 7412 4242

EUC Syd – din samarbejdspartner
– Vi står klar med råd og vejledning ...
Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til  
at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeord- 
ninger over uddannelsesplanlægning og afdækning 
af medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til 
udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til den 
enkelte virksomhed.

Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på  
området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr. fx 
elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrakten og hvordan den udfyldes, aktuelle  
muligheder for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efteruddannelseskurser, kompe-
tenceafklaringer - eller noget helt femte?

Ring eller send en mail.

Få råd og vejledningKontakt vores uddannelseskon-sulent. 
Han står klar med råd og vejled-ning og kan sammen med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 

Bo 
Hedegaard

Tlf. 5131 4819

e-mail:
bhe@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


