
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning termisk (44530, 1 dag) også kaldet §17
Materialelære stål (45118, 3 dage)
TIG-svejsning proces 141 (49626, 5 dage)
TIG-svejs-stumps ulegeret plade (40105, 5 dage)
TIG-svejs-stumps ulegeret rør pos. PA-PC (47137, 5 dage)
TIG-svejs-stumps ulegeret rør alle pos. (40107, 10 dage)
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (47942, 2 dage)
Vejen som arbejdsplads – Certifikat (47136, 2 dage)
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (45141, 1 dag) også
kaldet Varmt arbejde

Danmark har fuld gang i den grønne omstilling og herunder udrulningen af
fjernvarme. 

Har du mod og lyst til enten et karriereskifte eller et kompetenceløft, så er der
gode jobmuligheder, hvis du har brancheerfaring.

 
Du kan kvalificere dig til at arbejde med svejsning af fjernvarmerør gennem

nedenstående AMU-kurser. Afhængigt af dine kompetencer, din baggrund og
erfaring kan du deltage i hele forløbet, eller i samarbejde med EUC Sjælland

sammensætte et individuelt forløb, der passer til dig.
 

Syv af ovenstående kurser er certifikatgivende.
Det samlede forløb varer 34 dage.

KURSUS: 
SVEJSNING AF FJERNVARMERØR



GODT AT VIDE
Kontakt uddannelsessekretær Jette Ekknud (mail

jeek@eucsj.dk / tlf. 25 23 5746) med henblik på dit
forløb.

 
I løbet af den første uge vil du blive

kompetencevurderet i værkstedet og afhængigt af
tidligere kurser, din baggrund og erfaring, tilrettelægges

dit forløb.

ØKONOMI

DET PRAKTISKE OG TILMELDING

For at udstede svejsecertifikater som skolecertifikater er
det et krav, at du har minimum 1 års brancheerfaring jf.

DS 322.
 

Hvis du ikke har 1 års brancheerfaring, kan du gennem
din virksomhed erhverve værkstedcertifikater, som er

tilknyttet virksomheden.

HVIS DU ER UNDER BESKÆFTIGELSE
For faglærte og ufaglærte opkræves 128 kr. pr dag
i deltagerbetaling, samt tillæg for certifikater. Der

er tilknyttet løntabsgodtgørelse i form af VEU-
godtgørelse samt tilskud til befordring. Læs om

betingelser og satser på borger.dk eller virk.dk. For
kursister med en videregående uddannelse opkræves

den fulde kursuspris samt tillæg for certifikater som
beskrevet herover. Ingen løntabsgodtgørelse samt
tilskud til befordring medmindre den videregående

uddannelse ikke har været anvendt de seneste fem år.

HVIS DU ER LEDIG
Kontakt jobcentret eller din a-kasse, hvis du er ledig.
Som ledig skal du ikke betale for at deltage, og du vil
normalt modtage den ydelse, du plejer. Jobcentret

afholder den fulde kursuspris samt tillæg for certifikater.
 

T ILLÆG FOR CE RTIFIKATER
Der opkræves tillæg for DBI-certifikat på 100 kr., mens
de tre certifikater i TIG-svejsning koster 700 kr. pr. stk.

KURSUSSTED
Undervisningen foregår på EUC

Sjællands Svejsecenter på
Malervænget 4, 4700 Næstved.

Dog vil enkelte kurser foregå i
Haslev.

TILMELDING OG
SPØRGSMÅL

Kontakt Jette Ekknud på
jeek@eucsj.dk eller 

tlf. 25 23 57 46

UNDERVISNINGSTID
Daglig undervisningstid kl. 7:30-

14:54 eller kl. 8:00-15:24

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG
Jette Ekknud, uddannelsessekretær

Vagn Nielsen, faglærer og svejsekoordinator
Ditte-Lene Paustian, uddannelsesleder


