KVIKGUIDE – 2. HALVÅR 2019

TRANSPORT- OG LAGERKURSER

EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Telefon 7412 4242
Mere info på www.eucsyd.dk

Efteruddannelse er billetten
til fremtidens job.
Når du efteruddanner dig hos EUC Syd,
tager vi udgangs punkt i din virkelighed,
dine kompetencer og dine behov.
Du kommer et skridt foran og holder
fingeren på arbejdsmarkedets hastige puls.

Velkommen til Sønderjyllands Kraftcenter
Med adresser i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største
uddannelsesinstitution – og vi mener det, når vi siger, at vi uddanner handlekraft.
På alle vores uddannelser bliver elever, kursister og virksomheder klædt på til virkeligheden
– hvad enten de gerne vil efteruddanne sig selv eller deres medarbejdere.
På EUC Syd får man kompetencerne, der skal bruges.

Samspil med virksomhederne

EUC Syd er erhvervslivets professionelle samarbejdspartner. Vi lytter nøje til virksomhedens
udfordringer, så vi sammen kan skræddersy de rette løsninger, der passer præcis til
virksomhedens særlige og individuelle behov.

Praktiske oplysninger

Uddannelsessekretærerne kan svare på langt de fleste spørgsmål omkring vilkår for
deltagelse, varighed og undervisningssted. Sekretærerne sørger for, at I får de relevante
informationer om kurset, godtgørelser osv.
Kontakt:

Irma
List
Tlf. 7412 4105

Maja Ågård
Jørgensen
Tlf. 7412 4102

e-mail:
ili@eucsyd.dk

e-mail:
maaj@eucsyd.dk

Uddannelsessekretær

Uddannelsessekretær

Ekstern transport – Kurser 2. halvår 2019
Lastbil

Startdato

Varighed

AMU nr.

Kørekort / Godstransport med Lastbil
med de rette kvalifikationer. Kategori C

16-09

30 dage

47854

EU-Efteruddannelse for godschauffører
Kvalifikations- / CUB bevis - Gælder 5 år
Der er både med og uden køreteknik

12-08
26-08
09-09
28-10
09-12

5 dage i alt

48660
48611
48466
(40065)

Kørekort - Kategori C/E
Kørsel med og til vogntog

05-08

20 dage

45114

Kran Certifikat med integreret Kran-Basis
Gælder for over 8 t/m til og med 30 t/m
Adgangsgivende til stor kran (over 30 t/m)

26-08
04-11

10 dage

48644

ADR Grund + Klasse 1 + Tank kursus
Certifikat kurser - gyldig i 5 år

09-09
04-11

5 dage

47696

ADR Repetitions kursus
ADR Grundkursus
ADR Grund + Klasse 1
ADR Grund + Klasse 1 + -Tank
(Recertificering skal tages i gyldighedsperioden)

17-09
12-11

2-3 dage

47706
47707
47716

Vejen som arbejdsplads
Lovpligtig certificering gælder 5 år

04-09
08-10
11-11

2 dage

47136

Varighed

AMU nr.

Bus

Startdato

Bus - Kørekort/Personbefordring
med de rette kvalifikationer. Kategori D

19-08
28-10

30 dage

40531

EU-Efteruddannelse for Buschauffører
Kvalifikations-/CUB bevis - gælder 5 år
Der er både med og uden køreteknik

05-08
30-09
14-10
25-11

5 dage i alt

48616
48617
48466
(40065)

BAB Lovpligtigt befordring af handicappede i rutetrafik

18-09

1 dag

40883

Udpluk af kurser inden for
Lastbils- og godschauffør
(Krav ved kørekorts-kurser; Lægeerklæring samt kørekort kategori B)
Kørekort efter
det fyldte 21 år

EU-Efteruddannelse
Kvalifikations-/
CUB-bevis

Kørekort C/E til
Vogntog (F&H)

Kørekort og kvalifikationer til
Godstransport med lastbil.

Når du skal have fornyet det
5-årige CUB-bevis til lastbil.

Kørekort og kvalifikationer til
kørsel med Vogntog.

Kategori C og CUB-bevis.

Kan tages med eller uden
køreteknik.

(Kategori C/E og CUB-bevis)

Fag nr.: 47854
Varighed: 30 dage

Gyldig i 5 år.

Fag nr.: 45114
Varighed: 20 dage

Fag nr.: 48660 + 48611 +
48466 el. 40065
Varighed: 5 dage i alt

Kran Certifikat

Farligt gods - ADR

Sikkerhed

Kran Certifikat gælder kraner
med en løftekapacitet fra 8 til
og med 30 tonsmeter.

ADR Grund/Klasse 1/Tank
kursus Certifikat.

Vejen som Arbejdsplads
- Certifikat.

Gyldig i 5 år.

Arbejdet ved trafikeret vej
kræver opmærksomhed
samt sikring af personer og
materiel.

Fag nr.: 48644
Varighed: 10 dage

Fag nr.: 47696
Varighed: 5 dage

Repetionskursus: 2-3 dage.
47706 el. 47707 el. 47716
Skal tages i gyldighedsperioden

Gyldig i 5 år.
Varighed: 2 dage

Eks. på kurser for buschauffør/rutebil- og
turistbuschauffør
Kørekort bus

Kvalifikations-/
CUB-bevis

Lovpligtigt BAB kursus

Du skal være fyldt 23 år
(21 år*) og ønsker at erhverve
kørekort til bus.

EU-Efteruddannelse
Kvalifikations-/CUB-bevis.

Befordring af bevægelseshæmmede i offentlig
rutetrafik. Pr. 1. marts 2018
skal chauffører have dette
for at udføre befordring på
rutetilladelse.

Personbefordring inkl.
kørekort D-ep og
kvalifikationsbevis.
Fag nr.: 40531
Varighed: 30 dage

Når du skal have fornyet det
5-årige EU-bevis til bus.
Gyldig i 5 år.
Fag nr.: 48616 + 48617 +
48466 el. 40065
Varighed: 5 dage i alt

Fag nr.: 40883
Varighed: 1 dag

Intern transport - Lager og logistik kurser
Kursusbetegnelser

Starter

Varighed

AMU nr.

Praktisk lager og lagerindretning

14.10.2019

3 dage

45074

Manuel lagerstyring

17.10.2019

2 dage

46894

Enhedslaster

21.10.2019

5 dage

45077

Lagerstyring 1 med grundl. IT funktioner

28.10.2019

5 dage

47894

Farligt gods oplagring og forsendelse (ADR)

04.11.2019

5 dage

46946

Lagerstyring 2 med udvidede IT funktioner

11.11.2019

5 dage

44759

Logistik og samarbejde

18.11.2019

5 dage

45097

Kursusbetegnelser

Starter

Varighed

AMU nr.

Gaffeltruck Certifikat kursus B

Næsten hver uge

7 dage

47592

Gaffeltruck Certifikat kursus B (tysk)
(Undervisningsmateriale og prøve er på tysk)

26-08

7 dage

47592

Gaffelstabler Certifikat kursus A

21-10

5 dage

47593

Udpluk af kurser inden for Lager og logistik
Gaffeltruck
Certifikat B

“Enhedslaster”

“Farligt gods” (ADR)

Bliv klar til at føre en truck.
Certifikatkursus B gør dig
klar til arbejdet med truck.
Kurset tager 7 dage.

Opbygge enhedslaster
med stykgods og andre
typer forsendelser.
Sikring, mærkning og
stuvning.

Oplagring og forsendelse
af farligt gods.

Fag nr.: 47592
(Kurset tilbydes også på
tysk)

Fag nr.: 45077

Fag nr.: 46946
Varighed: 5 dage

Varighed: 5 dage

Lagerindretning
og praktisk lager

Grundlæggende
lagerstyring

Lagerstyring
Grundlæggende IT
og udvidet IT styring

Fag nr.: 45074

Fag nr.: 46939

Varighed: 3 dage

Varighed: 3 dage

Fag nr.: 47894
Fag nr.: 44759

“Logistik og
samarbejde”

“Kundebetjening”

“Lagerøkonomi”

Få indblik i optimering
og effektiviseringer.

Lær om, hvordan man
betjener kunder bedst
muligt på lageret.

Få indblik i det
økonomiske aspekt inden
for lager.

Fag nr.: 45078

Fag nr.: 40967

Varighed: 3 dage

Varighed: 5 dage

Fag nr.: 45097
Varighed: 5 dage

Varighed: 5 dage pr. kursus

Hvad kan vi gøre for jer?
Undgå forstyrrelser og stress, når medarbejdere skal
på kursus. Vi tilbyder ”Full Service”.
Lad EUC Syd hjælpe, så du kan have fokus på kerneområderne.
Vi kan hjælpe med indkaldelser, tilmelding osv., det kræver blot, at I kontakter
os og hører om mulighederne.

Kontakt Bo og hør om, hvad og hvordan vi kan hjælpe jer.

Bo
Hedegaard
Tlf. 5131 4819
e-mail:
bhe@eucsyd.dk

Uddannelsesplanlægning, søgning af kurser og planlægning
af medarbejdernes tid er ofte en tung administrativ byrde for
de fleste. Vi fjerner denne byrde fra virksomheden og tilbyder vor service for alle firmaer.
Løsningen er uden meromkostninger for jer.

Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand
Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere deltaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle
behov.

Specialkurser
– virksomhedstilpassede
Virksomhed og EUC-Syd aftaler og
planlægger - ud fra virksomhedens
ønske og behov – kursernes indhold
og varighed. Kurserne kan foregå i
virksomheden eller på EUC Syd.
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