amu-fyn - Manøvrering af gaffeltruck og selvkørende gaffelstabler

Manøvrering af gaffeltruck og
selvkørende
gaffelstabler
samt
danskundervisning for to sproget
flygtninge/indvandrere samt integrationsborgere.

Deltageren kan:
•

Varighed: 15 dage
Udd.periode: 28.03. - 17.04.19
AMU-Fyn udbyder manøvrering afgaffeltruck og selvkørende gaffelstabler
samt danskundervisning for to sprogede flygtninge/indvandrere samt integrationsborgere.

Hvad kommer der til at
ske på forløbet?
•

•
•
•

Deltagerne tilegner sig færdigheder samt viden til at kunne føre
og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere.
Deltagerne kan foretage daglig
vedligeholdelse af gaffeltrucks og
gaffelstablere
Indlæring af danske standardord
og fagbegreber
Gennemgang og indlæring af basale truckrutiner

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige
typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/
dieseldrevne) og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning
og udstyr.

•
•

•
•
•

Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt
gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og
på lad samt udføre blokstabling,
herunder vælge egnet løfteudstyr
og lastbærer
Udføre de eftersyn, som gaffel
truckføreren er ansvarlig for
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med
gaffeltruck i forhold til at opnå
det nødvendige kendskab til den/
de konkrete maskine(r), der anvendes
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og
forsvarlig måde
Arbejde aktivt med eget arbejds
miljø/ergonomi,elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene
gaffeltrucks og gaffelstablere

Uddannelsen indeholder de em
ner,
der er nødvendige, for at deltagerne
kan tilegne sig de kvalifikationer, som
kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse.
Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
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.
Befordringstilskuddet søges via www.
efteruddannelse.dk.

Pris
Virksomheder: Kr. 1.770 for medarbejdere i AMU-målgruppen.
Jobcenter: kr. 14.215,00
Forløbet kan også være en del af 6
ugers jobplan eller IGU uddannelsesplan.

Truck fag
47592 Gaffeltruck certifikat B
42851 Sikker adfærd - nul arbejds
ulykker
45083 Arbejdsulykker og adfærd i
nødsituationer
40137 Fagrettet dansk

Har du spørgsmål?
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
Tlf. 22 10 41 11 - kks@amu-fyn.dk

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

