Vil du arbejde
på et lager?

Kursusforløb
”NY PÅ LAGERET”

1. HA
LVÅR
2019

NY PÅ LAGERET
Arbejdsgiverne har brug for medarbejdere med gode
faglige kvalifikationer...
Start derfor på en lageruddannelse og få et bredt kendskab til nogle af de mange afvekslende arbejdsopgaver, der er på et lager.
På AMU SYD kan du tage uddannelsen ”Ny på lageret”.

NY PÅ LAGERET

Varighed

AMU-kurser

20 dage

•

Enhedslaster

•

Lagerindretning og lagerarbejde

•

Lagerstyring med it - grundlæggende
funktioner

•

Manuel lagerstyring

•

Opbevaring og forsendelse af farligt
gods

•

Gaffeltruck certifikatkursus B*

Kursusperioder*
•

14.01.19 - 08.02.19
(Kviknr.: 621407715678)

•

18.02.19 - 15.03.19
(Kviknr.: 621407697604)

•

18.03.19 - 12.04.19
(Kviknr.: 621407698825)

•

13.06.19 - 12.07.19
(Kviknr.: 621407702185)

* Kursusperioden er ekskl. gaffeltruck, som du
kan vælge at tage før eller efter forløbet.

Jobmuligheder
Gennemført uddannelsesforløb giver
mulighed for at søge job på lageret i
•

Fremstillingsvirksomheder

•

Speditionsfirmaer

•

Engrosfirmaer

•

Større detailforretninger

•

Varehuse m.v.

TILME
LD
76 37
37 43

Kursusindhold
 Enhedslaster
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 45077

Du lærer at opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre
forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.

 Lagerindretning og lagerarbejde
Varighed: 3 dg.

Kursunr.: 45074

Du kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager samt emballere og klargøre
varer til forsendelse.

 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 47894

Du kan anvende lagerstyringssystem hvori stregkoder og brug af håndterminaler indgår til løsning af normalt forekommende arbejdsopgaver inden for lagerfunktionen.

 Manuel lagerstyring
Varighed: 2 dg.

Kursunr.: 46894

Du kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan
desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og
registrering.

 Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Varighed: 5 dg.

Kursunr.: 46946

Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler
og vejledninger.

 Gaffeltruck certifikatkursus B
Varighed: 7 dg.

Kursunr.: 47592

Du erhverver gaffeltruckcertifikat, så du kan betjene og vedligeholde gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere efter gældende regler.

PRAKTISK INFO
Deltagerbetaling
Afhænger af AMU-målgruppe. For ledige med ret til jobrettet uddannelse er kursusforløbet
gratis.

VEU-godtgørelse
For kursister i AMU-målgruppen ydes VEU-godtgørelse (lønrefusion) efter gældende regler.
Se www.efteruddannelse.dk for yderligere informationer.

Kursussted
AMU SYD, C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Tilmelding og yderligere information

281118_AMU SYD_cbr

Kontakt kursussekretær Vibeke Pedersen - 76 37 37 43 - vip@amusyd.dk
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