Garantikursus

6 ugers jobrettet

Positivliste Vestjylland

Kontakt
Kate Aagaard Jespersen
99122554
kaj@ucholstebro.dk

Enhedslaster
Kort fortalt
Deltagerne kan opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre
forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.137,00

Hold
28-02-2022
Enhedslaster
Bastrupgårdvej 5 7500 Holstebro

5 dage

Daghold

24-06-2022
Enhedslaster
Bastrupgårdvej 5 7500 Holstebro

5 dage

Daghold

Tilmelding

Kursusinfo
Skal du/I læsse, losse og stuve et lad eller en container?
Har du/I brug for at udvikle nye emballageformer eller rutiner for emballering, og samtidig blive bedre til at
pakke gods til forsendelse ved brug af modulkasser o.lign.?
Spar omkostninger til fragt ved at blive bedre til pakke en bil og container?
Der er på kurset mulighed for at øve sig i at læsse, losse og stuve et lad eller en container. Der arbejdes
med stykgods i varierende størrelser, samt enhedslaster (f.eks. modulkasser), hvor der skal vælges en
passende lastbærer (f.eks. palle) til.
Der skal afmærkes gods til forsendelse og udfyldes relevante forsendelsesdokumenter, og der skal laves
planer for, hvordan man pakker en container og et lad. Valg af sikringsudstyr skal begrundes. Alle
praktiske opgaver skal løses på en sikkerhedsmæssig korrekt måde.
I vil blive stillet overfor en praktisk problemstilling, som skal løses i et projektarbejde.

Fag: Enhedslaster
Fagnummer:
45077

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 630,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.137,00

Målgruppe: Medarbejdere inden for lagerbranchen, havne- og terminalområdet.
Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde
opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler,
banevogne og stykgodsenheder. Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art
og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt
registreringsudstyr.
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