Tosprogede 2018

Uddannelsen er
også for IGU-elever
(IGU = Integrations
Grund Uddannelse)

Ny på lageret
– En uddannelse med integreret danskundervisning målrettet tosprogede
Uddannelsen er for dig, der gerne vil
arbejde med lagerarbejde og køre med
gaffeltruck. Når du har gennemført
uddannelsen kan du søge job som lagermedarbejder eller truckfører i mange slags virksomheder.

•
•
•
•
•

Modtage, placere og håndtere varer
Modtage bestillinger
Registrere varetilgange og vareafgange
Hente varer og emballere
Kende papirgangene og skrive
følgesedler, fakturaer og fragtbreve
• Stuve og sikre gods i en container

Du lærer at:
• Føre og betjene gaffelstabler og gaffeltruck efter gældende sikkerhedsregler
• Hente og sætte gods i reoler i forskellige højder
• Transportere gods i gange, rum, på
ramper og pladser
• Sætte gods på lastbiler og i container
• Lave daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffelstabler og gaffeltruck
Ny på lageret

7. maj – 5. oktober 2018

Kontanthjælpsmodtagere, ledige på dagpenge, selvforsørgende og ansatte.
Du skal have kørekort til personbil eller
traktor og som minimum have bestået
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40533

Lagerindretning og lagerarbejde + Dansk
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6

45074

Manuel lagerstyring + Dansk

23/5

4

46894

Økonomi

10

45077

6/6

15

47592

Kundebetjening og lagerarbejde + Dansk
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7

45078

Lagerstyring med it + Dansk

22/8

6

46939

Jobsøgning + Dansk
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4

40534

Virksomhedspraktik

3/9
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43343

3/10

3

40534

Uddannelsesbevis
Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering
har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Tilmelding til forløbet og
yderligere information
Alice Kastberg, kursussekretær
Tlf. 9633 2243,
alka@amunordjylland.dk
Birgit Enevoldsen, dansklærer
Tlf. 9633 2240
bene@amunordjylland.dk

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk

11-12-2017

29/5, 6/8

Gaffeltruck + Dansk

Arbejdsmarked, it og jobsøgning + Dansk

AMU Nordjylland, Sofievej 61, Aalborg.

Hvem kan tage uddannelsen?

77

Enhedslaster + Dansk

Uddannelsessted

Kurset gennemføres under AMU rammer
med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse m.v. i henhold til AMU lovgivningen.

Kursusperiode

7/5 – 5/10

Brancheintroduktion + Dansk

Sprogcentrets prøve i Dansk 1 eller have
tilsvarende kvalifikationer.

