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Inbjudan till utbildningsdag i Mobila arbetsplattformar
Den 25 oktober erbjuder Växa-kurser en utbildningsdag i Mobila arbetsplattformar som genomförs på
plats på Reveljen under en heldag mellan klockan
08:00-17:00.
Utbildningen täcker samtliga förekommande plattformstyper
(saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i
samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den
svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven
utbildningsintyg.
I Sverige används mobila arbetsplattformar/liftar mer och mer
inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem
som helst att köra. Men olyckorna har varit många och ett
antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts. Nu krävs
utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på
grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

Innehåll
Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan
att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet,
samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Kursen omfattar en heldag ca 4 timmar teori och 4 timmar praktik
med beroende på hur många kursdeltagare som deltar. Därtill tillkommer 1 timmes lunch.
Växa-kurser
Utbildningen i Mobila plattformar ingår i Reveljen utbildningskoncept
Växa-kurser. Besök www.reveljen.eu för mer information om vilka
utbildningar som ges inom konceptet.
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Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift.
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Viktig information
Omfattning: 1 heldags utbildning (både teoretiska och
praktiska övningar.)
Utbildningsdag: torsdag den 25 oktober
kl. 08:00-17:00
Utbildningsledare: Eag Rental AB
Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet, Sollefteå).
Pris: 2300kr/person (inklusive moms). Kursmaterial,
lunch och fika ingår i priset.
Anmälan: Anmälan görs på webben, www.reveljen.eu.
Observera! Vi tar inte emot anmälningar via e-post eller
telefon/mobilsvar.

Bra att veta

Anmälan är bindande
Vid avbokning mindre än 7 dagar före kursdatum debiteras
hela kursavgiften
Vid frågor, kontakta: Ulla Larsson, utbildningssamordnare
för Reveljens Växa-kurser. Telefon: 0620-68 27 31, e-post:
ulla.larsson@solleftea.se

Välkommen med din anmälan!
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