6 ugers jobrettet

Maskinfører 2201 Skoleophold 1 del 2

Regionale positivlister

Kontakt
Christine Thorhauge
8950 3300
mercantec@mercantec.dk

Hold
04-04-2022
Maskinfører 2201 Skoleophold 1 del 2
Lystlundvej 18 6990 Ulfborg

15 dage

Daghold

Kursuspris
AMU:
DKK 1.920,00
Uden for målgruppe:
DKK 14.169,05

Fag: Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Fagnummer:
40899

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.651,40

Tilmelding

Målgruppe: Alle, der har eller ønsker beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.
Beskrivelse: Deltagerne kan:
For en given opgave tilegne sig viden om nødvendig kvalitet i arbejdets udførelse i forhold til
branchenormer, fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug.
Vurdere udførelsen af eget og kollegers arbejdet ud fra et kvalitetsmæssigt og et økonomisk aspekt.
Vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet i forhold til de givne muligheder for
kvalitetsforbedringer.

Fag: Betjening af entreprenørmaskiner
Fagnummer:
47572

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 640,00

Uden for målgruppe:
DKK 5.081,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der
har eller ønsker beskæftigelse indenfor entreprenørområdet. Deltagerne skal forud for kursusstart have
kørekort til traktor eller personbil.
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Beskrivelse: Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med
arbejde som maskinfører indenfor bygge- og anlægsområdet. I den forbindelse kan deltagerne vurdere
entreprenørmaskiners anvendelighed til konkrete opgaver samt anvende en arbejdscyklus og en grave- og
læsseteknik, der er sikkerhedsmæssigt og økonomisk optimal. Deltagerne kan derudover udføre daglig
pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger samt kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed,
arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i overensstemmelse med
gældende lovgivning vedr. entreprenørmateriel og anlægsområdet herunder sikkerheds- og gravereglerne i
DS 475.
Uddannelsen gennemføres på en af følgende maskintyper:
Minigravere, minilæssere, minidumpere og motorbører
Rendegravere
Gummihjulslæssere og dumpere
Hydrauliske gravemaskiner
Dozere

Fag: Betjening af minidumpere og motorbører
Fagnummer:
44489

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.200,30

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.
Beskrivelse: Deltagerne kan:
Betjene minidumpere og motorbører i forbindelse med udførelse af læssearbejde og transport af materialer
indenfor bygge- og anlægsområdet.
Anvende en arbejdscyklus der er sikkerhedsmæssig og økonomisk optimal og kan inddrage kvalitetssikring,
sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet.
Foretage daglig og ugentlig pasning og vedligeholdelse i henhold til instruktionsbøger og anvisninger.

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.

Fag: Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Fagnummer:
49316

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 640,00

Uden for målgruppe:
DKK 5.081,50

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse som kabel- og
ledningsarbejder.
Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre kabel- og ledningsarbejde med detailafsætning, korrekt oplukning, opgravning, vandafledning,
tilbagefyldning og komprimering
Udføre nedlægning af ledninger i forbindelse med etablering af forsynings- og afløbsledninger
Udføre arbejder efter gældende regler under hensyn til DS inden for området, Vejregel samt
“Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje”.
Udføre den daglige renholdelse og pasning af maskiner og arbejdsudstyr ved brug af instruktionsbog og
anden form for brugervejledning.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre
miljø.

Mercantec, H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg Tlf. +45 89 50 33 00 mercantec@mercantec.dk EAN-nr. 57 98 000 55 66 76 CVR-nr. 14 94 05 96

