6 ugers jobrettet

Komprimering og mindre
entreprenørmaskiner
Fag: Betjening af minigravere og minilæssere
Fagnummer:
44490

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.170,60

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller
ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne skal have kørekort til traktor eller
personbil.

Regionale positivlister

Kontakt
Anette Egholm
Rasmussen
89 50 36 14
ares@mercantec.dk

Kursuspris
AMU:
DKK 640,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.295,25

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Betjene minigravere og minilæssere i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsopgaver, herunder
udførelse af normale graveopgaver (fx. ved nedgravning af ledninger i fortove, cykelstier og veje samt ved
gravning af støberender og grøfteprofiler).
Anvende ekstraudstyr som f.eks. brydningsværktøj, fliseløfter, jordbor, kost til minigrave- og
minilæssemaskine og anvende en arbejdscyklus og en graveteknik der er sikkerhedsmæssig og økonomisk
optimal.
Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbog.
Inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet.

Fag: Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering
Fagnummer:
49298

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.124,65

Målgruppe: Uddannelsen står åben for alle personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden
for fagområdet.
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Beskrivelse: Deltageren kan:
Udlægge, dimensionere og komprimere grus- og stenmaterialer efter gældende krav til korrekt
komprimering.
Udvælge og betjene almindeligt forekommende komprimeringsmateriel (fx. pladevibrator, jordloppe, tromler
m.m.) på en sikker og forsvarlig måde.
Betjene, passe og vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse med udførelse af
komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet.
Udføre opgaver vedr. den daglige drift, herunder medvirke til afmærkning og afspærring af arbejdsstedet
samt den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdspladsen.
Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse af materiel i henhold til instruktionsbog.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre
miljø.
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