Master Skills - landsdækkende efteruddannelse
til byggebranchen i uge 5 og 6 er aflyst!
Meeeen du og dine medarbejdere kan tage nogle af de
samme kurser online med samme tilskud og få samme
kursusbevis.
Disse onlinekurser kan tages hjemme i sofaen fra alle dele af landet i
uge 5 og 6:
NEXT Uddannelse København:
1. feb. 2021: Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og insekt
4. feb. 2021: EUD praktikvejledning - for den daglige oplærer
5. feb. 2021: EUD praktikvejledning - for den uddannelsesansvarlige
Kontaktperson: Lisa Terpe Woods 33 88 09 06

Mercantec
1. feb. 2021: Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
1. feb. 2021: Energioptimering af bygningskonstruktioner
1. feb. 2021: BV4714600121 - Kloakmester Miljø
Kontaktperson: Michal Krarup 89 50 36 19

Tilskud til AMU-kurser online er:
VEU-godtgørelse: 120,50 kr. i timen.
Hvis virksomheden er medlem af
DI Dansk Byggeri: 65,00 kr. i timen.

AMU-Fyn
1. feb. 2021: Anv. og lokal afledning af regnvand
5. feb. 2021: Kloakering – Ajourføring for kloakmester
5. feb. 2021: Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
8. feb. 2021: Kloakering – Pumpeanlæg mv.
Kontaktperson: Ole Ingemann Nielsen 29 67 49 18

EUC Nord (Hjørring) Åbent værksted (løbende tilmelding alle dage)
40085
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
40340
CAD – 2D på byggepladsen
40899
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
43577
45542
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Pers. sikkerhed ved arbejde med bitumen og kold asfalt
45651
46596
Vejrligsforanstaltninger i bygge og anlæg
47338
Farlige stoffer i byggebranchen – fortidens syndere
Arbejdsmiljø – Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
48964
48965
Bæredygtigt byggeri – cirkulær økonomi
Sjakbajs – Service og kundepleje
48971
48972
Sjakbajs - Kvalitetssikring og dokumentation i B/A
48978
Sjakbajs – Trimmet byggeri og økonomi
48984
Bygningsreglementet – anvendelse
Kontaktperson: Finn Pedersen 72 24 61 67

I alt får virksomheden 185,50 kr. i timen
i løntabsgodtgørelse og
medarbejderen får sin
aftalte løn.

Tilmeld dine medarbejdere her:
amukurs.dk eller ring for mere info til
Pia Skjøtt-Larsen 35878744
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Tilmeld dig Vinterkurser og få de
næste 14 dages kurser til byggeriet
lige ind i din mailboks hele vinteren.
Google: ”Vinterkurser” eller gå ind på
dette link: https://www.bygud.dk/
voksen-efteruddannelser/vinterkurser/

Certifikatkurser kører stadig fysisk over hele landet søg på amukurs.dk -bygge og anlæg -certifikatkurser og find nærmeste skole.
Uddannelser som fx Kloakmester- og maskinføreruddannelserne kører på flere skoler.
Vi ønsker jer en lærerig vinter.
DI, 3F og Byggeriets Uddannelser

