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- et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG

SVEJSNING

SvejseCenterKolding
... er det lokale center for uddannelse af nuværende og fremtidige medarbejdere.
Vores mål er at imødekomme den moderne virksomheds behov
for kvalificerede medarbejdere.
Vi har en meget tæt kontakt til alle parter på arbejdsmarkedet og
udvikler til stadighed vores kursustilbud.
Forudsætningen for et driftigt erhvervsliv er dygtige medarbejdere
på alle niveauer og SvejseCenterKolding tilbyder uddannelser, der
lever op til tidens krav.

Målrettet uddannelse
SvejseCenterKoldings kurser er korte og målrettede mod den
praktiske hverdag på arbejdspladsen og undervisningen veksler
mellem teori og praksis.

Åbent Værksted       
- fleksibel uddannelse

Vore kurser gennemføres som åbent værksted.
Åbent værksted betyder, at der undervises på flere niveauer og
kursusmoduler i samme værksted. Start- og sluttidspunkt på de
forskellige moduler behøver ikke at være sammenfaldene.
Kursus når det passer virksomheden
Det betyder, at vi i vid udstrækning kan efterkomme virksomhedernes ønsker om et bestemt kursus eller certifikat på et tidspunkt,
som passer ind i deres planlægning.
Også for ledige
SvejseCenterKoldings kurser er også åbne for ledige og i samarbejde med Jobcentrene, afholder vi kurser af længere varighed
udelukkende for ledige - kontakt os for oplysninger om de aktuelle tilbud.

Vi hjælper med at finde det kursus, du har brug for
Du kan få en aftale med en faglærer om at komme og lave en test,
som fortæller, hvilket kursus du skal starte eller fortsætte på, eller
om du er klar til at tage certifikaterne.
Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.
Den teknologiske udvikling bevirker, at kvalitetskravene bliver
større og større, og som følge heraf stiger behovet for uddannelse,
opkvalificering og certificering.

Vi har plads, når du har tid
SvejseCenterKoldings svejsekurser afvikles som åbent værksted
med deltagere på forskelligt niveau afhængig af deres færdigheder.

Svejsepas og certificering
SvejseCenterKoldings svejsekurser afvikles som åbent værksted
hvor alle svejseprocesser indgår på forskellige niveauer afhængig
af den enkeltes personlige erfaring og kvalifikationer.
Inden kursets start
Der vil blive foretaget en individuel visitation og evt. en praktisk
prøve, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt.
Efter endt kursusforløb
Der kan erhverves et svejsepas/certifikat, som er personligt med
en gyldighed på 3 år efter udstedelsens dato. Der indkaldes til
fornyelse i god tid inden udløbsdato.

NSK

Nordisk Svejse Kontrol A/S

Certificering
Certificering med 3. parts godkendelse
Certificeringen kan udføres med 3. parts godkendelse i henhold
til arbejdsministeriets bekendtgørelse NR 743 (lovgivning om
trykbærende anlæg). PED/TPED godkendelsen foretages af Force
certifikation.
Værkstedscertificering/procedureprøvning kan efter særlig aftale
med henholdsvis Force certifikation, NSK og TÜV Nord foregå på
kurserne og afvikles i SvejseCenterKoldings værksted.

 LYSBUESVEJSNING

 MAG-SVEJSNING
44695
MAG-reparationssvejsning
proces 135

44154
Lysbuesvejsning Adgangskursus

44676
MAG-svejsning Adgangskursus
proces 135
5 dage

10 dage

5 dage

15 dage

48342
Lysbue-/MAG-svejsning proces
111/136 af asymmetriske fuger
15 dage

40092
MAG-svejsning kantsømme plade/
plade proces 135
5 dage

40098
MAG-svejsning kantsømme plade/
plade proces 136
5 dage

40086
Lysbuesvejsning kantsømme
plade/plade
10 dage

40093
MAG-svejsning kantsømme plade/
rør proces 135
10 dage

40099
MAG-svejsning kantsømme plade/
rør proces 136
10 dage

40087
Lysbuesvejsning kantsømme
plade/rør
10 dage

40094
MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 135
5 dage

40100
MAG-svejsning stumpsømme
plade pos PA-PF proces 136
5 dage

40088
Lysbuesvejsning stumpsømme
plade pos PA-PF
10 dage

40095
MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 135
5 dage

40101
MAG-svejsning stumpsømme
plade alle pos proces 136
5 dage

40089
Lysbuesvejsning stumpsømme
plade alle pos
10 dage

44717
MIG-svejsning aluminium proces
131 kantsømme
10 dage

40096
MAG-svejsning stumpsømme rør
pos PA-PC proces 135
5 dage

40102
MAG-svejsning stumpsømme rør
pos PA-PC proces 136
5 dage

40090
Lysbuesvejsning stumpsømme
rør pos PA-PC
10 dage

44719
MIG-svejsning aluminium proces
131
5 dage

40097
MAG-svejsning stumpsømme rør
alle pos proces 135
5 dage

40103
MAG-svejsning stumpsømme rør
alle pos proces 136
5 dage

40091
Lysbuesvejsning stumpsømme
rør all pos
10 dage

44694
MAG-svejsning af tyndplade
proces 135
5 dage

 TIG-SVEJSNING

 GAS-SVEJSNING

44451
TIG-svejsning Adgangskursus

44724
Gassvejsning Adgangskursus
proces 311
5 dage

5 dage

40104
TIG-svejsning kantsømme
ulegeret plade/rør
5 dage

40108
TIG-svejsning kantsømme
rustfri plade/rør
5 dage

44462
TIG-svejsning af tyndere plade,
aluminium
10 dage

44725
Gassvejsning af stumpsømme rør proces 311
5 dage

40105
TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret plade
5 dage

40109
TIG-svejsning stumpsømme
tynd rustfri plade
5 dage

44463
TIG-svejsning af svær plade
aluminium
10 dage

44726
Gassvejsning af stumpsømme rør proces 311, EN287-1
10 dage

40106
TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør pos PA-PC
5 dage

40111
TIG-svejsning stumpsømme
tynd rustfri rør pos PA-PC
4 dage

40110
TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri plade
5 dage

40107
TIG-svejsning stumpsømme
ulegeret rør alle pos
10 dage

40112
TIG-svejsning stumpsømme
rustfri rør alle pos
6 dage

40113
TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri rør pos PA-PC
5 dage

40114
TIG-svejsning stumpsømme
svær rustfri rør alle pos
5 dage

44161
Lysbuesvejsning
Reparationssvejsning

 CE-MÆRKNING
46981
Kvalitetsstyring af svejsearbejde
5 dage

 VARMT ARBEJDE
45141
Brandforanstaltninger ved
gnistproducerende værktøj
1 dag

 LOVPLIGTIGE KURSER
44530
Arbejdsmiljø og sikkerhed
svejsning/termisk (§17)
(Dansk eller Tysk)
1 dag

TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER
DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE
Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på
arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.
Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.
TILMELDING
Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk Vi anbefaler tilmelding i god tid før kursets start.
CERTIFIKATER
Der opkræves gebyr for certifikater:
Svejsepas.................... kr. 100,Certifikat.................... kr. 300,PED godkendelse....... kr. 300,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag...... kl. 8:00 - 15:24
Fredag........................ kl. 7:30 - 14:54

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan du få ved henvendelse til:
Allan Holm (Faglærer - IWS/VT2)
Freddy
Brian
25 Preben
24 07 63 • aho@amusyd.dk

John

Preben Petersen (Faglærer - IWS/VT2)
25 24 07 61 • pp@amusyd.dk
Freddy Thomhav (Faglærer - IWS/VT2)
25 24 07 04 • frt@amusyd.dk
Brian Sabat (Faglærer)
25 24 07 65 • brs@amusyd.dk

Vibeke Pedersen (Kursussekretær)
76 30 55 00 • vip@amusyd.dk

FACEBOOK-GRUPPE
Er du interesseret i vidensdeling inden for svejseområdet?
Tilmeld dig vores facebook-gruppe. Dette er et mødested for kursister, virksomheder,
undervisere, leverandører og andre interesserede.

KOLDING

- et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG
C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding • 76 30 55 00 • vip@amusyd.dk • www.amusyd.dk

251018_AMU SYD_cbw

Se mere på: https://www.facebook.com/groups/svejsecenterkolding/

