
Bliv klar til 
udfordringerne på 
arbejdsmarkedet inden 
for lager og logistik

2. halvår 2021
Lager- og logistikkurser



Lager og logistik kurser
Med kurser eller uddannelse inden for Lager og logistik bliver 
du dygtigere til dit job og mere attraktiv på arbejdsmarkedet

Kursus indhold:
Grundlæggende kvalifikation 
for  varebilschauffører

Lovpligtigt kursus vedr. 
varebiler fra 2 til 3,5 ton. 

Fag nr.: 48850

 Varighed: 3 dage 
 

Gaffeltruck Certifikat B

Certifikatkursus B gør dig 
klar til arbejdet med truck.

Fag nr.: 47592

Varighed: 7 dage.
(kurset tilbydes også på tysk)

Lagerindretning og  
lagerarbejde

Indretning (lager) – emballering  
og klargørelse til forsendelse.

Fag nr.: 45074

Varighed: 3 dage 

Lagerstyring med IT

Arbejd med lagerstyring, 
f.eks. køb, salg og pluk.
 
Fag nr.: 46939

Varighed: 3 dage

Manuel lagerstyring 
  

Håndtering af almindelige 
manuelle opgaver så som; 
modtag, pluk, indretning, 
forsendelse osv.

Fag nr.: 46894 

Varighed: 2 dage

Lastsikring

Udvælge og anvende korrekt  
lastsikrings udstyr. 

Fag nr.: 45310

Varighed: 3 dage 

Stregkoder & håndterminaler

Anvendelse af stregkoder og 
håndterminaler til almene 
opgaver.

Fag nr.: 44770

Varighed: 2 dage 

Farligt gods  (ADR)

Oplagring og forsendelse af 
farligt gods.
  
Fag nr.: 46946

Varighed: 5 dage



Bliv opkvalificeret eller kom tættere på job med relevante 
kurser inden for lager og logistik

Varighed Start Slut AMU nr. 

Lagerindretning og -arbejde 3 dage 18.10.2021 20.10.2021 45074

Manuel lagerstyring 2 dage 21.10.2021 22.10.2021 46894

Enhedslaster 5 dage 25.10.2021 29.10.2021 45077

Farligt gods (ADR) 5 dage 01.11.2021 05.11.2021 46946

Lagerstyring med  IT intro 3 dage 08.11.2021 10.11.2021 46939

Stregkoder og håndterminaler 2 dage 11.11.2021 12.11.2021 44770

Kundebetjening 3 dage 15.11.2021 17.11.2021 45078

Gaffeltruck- og gaffelstabler Certifikat Varighed Start AMU nr.

Gaffeltruck certifikat B 7 dage 12/8 - 16/8 - 6/9 - 8/9 - 
23/9 - 11/10 - 13/10 - 3/11 
- 2/12 - 6/12

47592

Gaffeltruck - TYSK 7 dage 22/11 47592

Gaffelstabler certifikat A 5 dage 15/11 47593

Varighed Start Slut AMU nr. 

Varevogns uddannelsesbevis (VUB) 3 dage 30.08.2021 01.09.2021 48850

Varevogns uddannelsesbevis (VUB) 3 dage 11.10.2021 13.10.2021 48850

Varevogns uddannelsesbevis (VUB) 3 dage 29.11.2021 01.12.2021 48850

Ovennævnte er fastlagte 
kurser, men tjek  vores 
hjemmeside, www.eucsyd.dk, 
hvor vi løbende opretter nye 
hold



EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Telefon 7412 4242

Fra ufaglært til faglært
Hos EUC Syd kan du tage både kurser og uddannelse  
eller en kombination af disse
Hos EUC Syd kan du tage uddannelsen inden for Lager og logistik og få papir på, at du er faglært 
Lager- og logistikoperatør.

Vore kurser er meritgivende, hvilket betyder, at du får afkortet uddannelsen med de kurser, du har 
taget.

Er du over 25 år, skal du have lavet en Real Kompetence Vurdering (RKV), der viser, hvad du kan, 
og hvad du mangler i forhold til uddannelsen. Efter RKV vil der blive lavet en uddannelsesplan, der 
viser længde og indhold på uddannelsen.

Bo 
Hedegaard

Tlf. 5131 4819

e-mail:
bhe@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Kontakt
Kontakt en af vore konsulenter, som hjælper dig videre både med kurser og uddannelse:

For tilmelding og yderligere oplysninger:

Maja Ågård 
Jørgensen 

Tlf. 7412 4102

e-mail: 
maaj@eucsyd.dk 

Uddannelses-
sekretær

Finn Brakhage 
Jacobsen

Tlf. 5131 5574

e-mail:
fbj@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


