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Uddannelsesforløb inden for lager- og industrbranchen

Varighed: 7,2 uger
Opstart: 25. februar 2019
Forløbet vil være målrettet virksomhedens behov samt tilgodese den enkelte kursists niveau.
Forløbet består af følgende elementer:
• Dansk som andetsprog for flygtninge/indvandrere, basis
• Grundlæggende lagerstyring
• Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære
• Erhvervelse af truckcertifikat
• Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
• Arbejdsulykker og adfærd i
nødsituationer
Vi vil undervejs i forløbet også arbejde med indlæring af danske standardord og fagbegreber, gennemgang
og indlæring af basale arbejdsrutiner samt indlæring af grundlæggende
handel med tilhørende funktioner.

Hvad kan AMU-Fyn være
behjælpelig med?

Økonomi under
uddannelsen

•

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

•

•

Vi kan sammensætte den optimale uddannelsesplan for den
tosprogede / IGU medarbejderen
AMU-Fyn vil under hele forløbet
være en nær samarbejdspartner og sørge for en tæt dialog og
støtte til både medarbejderen,
virksomheden samt jobcentret.
Kost og logi ved over 60 km. til

uddannelsesstedet

Yderligere oplysninger:
Kontakt uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen
telefon 2210 4111 eller mail kks@
amu-fyn.dk.

Hvorfor sende jeres IGU ansatte på
et IGU forløb?
• De vil blive klart stærkere i dansk
• De vil blive opkvalificeret
• De vil kunne bidrage med den sidste nye viden inden for branchen
• De vil kunne varetage flere funktioner i dagligdagen

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
telefon 2210 4111
kks@amu-fyn.dk

