
Rækkenavne

§17 kursus

12 timers 1. hjælp

Administration og chauffør - Adr. kap 1.3

ADR

ADR - farligt gods

ADR - Håndtering og transport af farligt gods

ADR Grund- & specialiseringskursus kl. 1 + tank

ADR grundkursus - sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

ADR Grundkursus - vejtransport af farligt gods i emb.

ADR kursus

ADR rep. Grundkrusus + tank + klasse 1

ADR repetition - grundkrusus + tank + klasse 1

ADR repetition - grundkursus

Ajourføring, vandbassiner i haveanlæg

Ajourføringskursus for kloakmestre

Akademisk kursus

Anlæg betonsten, buede linjer

Anlæg i beton-, natursten og træ, teknik 3

Anlæg i natursten, træ og vand

Anvendelse af motorsav

Anvendelse af motorsav 1

Anvendelse af motorsav 2

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

Arbejdsmiljø - ergonomikursus

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning

Arbejdsmiljøkonference

Basiskursus for anlægsgartnere

Beskæring af tykke grene

Betjening af procesanlæg under GMP og ISO regler

Betjening af saltspreder og sneplov

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesav

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

Blomsterbinding, buket og dekoration

Blomsterdesign til begivenheder grundlæggende bryllup niv. 3

Brandforanstaltnigner v. gnistproducerende værktøj

Brandforanstaltning ved ukrudtsbekæmpelse

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Brug af PC på arbejdspladsen

CAD Generering af facade, snit og detaljer

Cement

Dansk - modul 4

Dansk kursus

Dansk trin 3-4



Danskkursus

Den grundlæggende lederuddannelse

Design af grønne anlæg

Digital markedsføring

Dyretransport - håndtering på samlesteder

Eftersyn, landbrug og entreprenør

Efteruddannelse til lastbil

Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører

Engelsk kursus

Engelskkursus

Epoxy

Etablering af regnbede

EU bevis til lastbil

EU Efteruddannelse - godschauffører

EU efteruddannelse for godschauffører

EU Efteruddannelse med køreteknik - godschauffører

EU Efteruddannelse til lastbil inkl. køreteknik

EU efteruddnanelse til lastbil

EU-Bevis med køreteknik for godschauffører

EU-Efterudannelse - godschauffører

EU-Efteruddannelse

EU-Efteruddannelse - godschauffører

EU-Efteruddannelse - lastbil

EU-Efteruddannelse for godschauffører

EU-Efteruddannelse for godschauffører med køreteknik

EU-Efteruddannelse for stykgodschauffører

EU-Efteruddannelse til lastbil inkl. køreteknik

Faglig skrivning

Fagregning

Faldsikring og højderedning

Farligt gods

Farmsight

FarmTracking

Fiskesygdomme/mikroskopo

FMX+ og Precisions IQ

Forberedende voksenundervisning

Forvaltning af hjortevildt

Fotokursus

Fotokursus - opfølgning

FVU ordblindekursus

Førstehjælp

Førstehjælp og brandslukning

Gaffeltruck

Gaffeltruck - certifikat B

Gaffeltruck - engelsk

Gaffeltruck - prøve

Gaffeltruck certifikat B

Gaffeltruck kursus

Gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere

Gaffeltruck, certifikat



Gaffeltruck, certifikat B

Gartnernes vinterkursus

Godskørsel

Godstranport med lastbil

Godstransport med lastbil

GPS udstyr, indstilling

GPS udstyr, indstilling, landbrugsmaterialer

Grundlæggende anlægsteknik

Grundlæggende beskæring

Grundlæggende beskæring - vinter

Grundlæggende dozer

Grundlæggende IT

Grundlæggende lederuddannelse

Grundlæggende lederuddannelse modul 1-5

Græs, pleje og ajourføring

Grønne anlæg, planlægnign af plejeopgaver

GWO kurser

GWO kursus i Sea Survival

Gwo Working at heights og first aid refresher

Hvorfor kommer så få på supplerende arbejdsmiljøudd.

Hvorfor kommunikation af psykisk arbejdsmiljø svigter

Hvorfor kommunikationen af psykisk arbejdsmiljø svigter

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

IBC360 Tønder

Intensiv grundlæggende kval. Uddannelse - lastbil

Intern auditor uddannelse

Intro snerydning og glatførebekæmpelse på sti/fortov

Intro snerydning og glatførebekæmpelse på vejbane

Introduktion til førstehjælp

Jobrelateret engelsk basis

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Jordhåndtering

Justering af styrefunktioner på traktorer og motorredskaber

Kedler højst 120 gr

Kloakering - ajourføring for kloakmestre

Kloakering - aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Kloakering - fagligt ansvarlig

Kloakering - funktionen fagligt ansvarlig

Kloakering - montering af rottespærrer

Kloakering, tv inspektion af afløbsinstallation

Kloakmesteruddannelsen

Kloakrørlægger

Kloakrørlæggeruddannelsen

Klokarørlægger

Kommunikation og konflikthåndtering

Krankursus D

Kreative støbninger i grønne anlæg

Kunde/leverandørforhold for operatører

Kundevejedning og pasning af planter

Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring



Kørsel med vogntog

Kørsel med vogntog - kategori C/E

Kørsel med vogntog - kategori C/E - hænger

Kørsel med vogntog kat. C/E - hængerKørsel med vogntog - kategori C/E - hænger

Kørselsdiponent

Kørselsdisponent

Kørselsdisponent trin 3

Lagerstyring med it - grundlæggende

Lagerstyring med it - udvidet

Lastbil

Lastbil kørekort

Ledelse i praksis

Ledelseskursus

Lille ADR til kørsel under frimægnde kap.1.3

Lysbuesvejsning

Læringscenter IT

Malkekursus

Maskinføreruddannelsen

MB-Førstehjælp

Mejetærsker nye teknologier

Mobile kraner m. integr. Kranbasis

Motorsav 1

Nedfiring af effekter fra træer

Nedrivning, ajourføring

Nedrivning, PCB, bly og lign. Skadelige stoffer

Nivellering

Nivellering og afsætning

Pas på banen

Pers. Sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Personbefordring med bus

Plantebeskyttelse i gartneri

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Plantebeskyttelse i landbruget

Planteliv, økologi og miljølære

Plantepasning, produktinfo, vandbassin

Plantevækst og etablering af grønne anlæg

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Produktionsstrategier

Produktionsstrategier i landbruget

Professional plant sampling

Præsentation af tal i regneark

Psykisk arbejdsmiljø

Påskebinderi

Recertificering af plastsvejsere

RKV før erhvervsuddannelse for voksne

RKV før erhvervsuddannelse for voksne - chauffør

Rulle- og bukkestilllings opstilling m.v.

Rørlæggeruddannelsen

Sidemandsoplæring

Sikker håndtering farligt gods



Sikkerhed på løftre- og hejseredskaber

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Sikkerhedseftersyn anhuggergrej

Sikkerhedseftersyn maskiner og udstyr

Skadedyrsbekæmpelse

sprøjtebeskyttelse i gartneri

Sprøjteceritifikat, opfølgning

Sprøjtecertifikat, gartneri

Sprøjtecertifikat, opfølgnign

Sprøjtecertifikat, opfølgning

Store kampedler over 120 gr.

Styrk plantesalget med personlig service

Svejsekurser

Taxikørekort

Teleskoplæsser

Teleskoplæsser med gafler - betjening

Teleskoplæsser med gafler, betjening

Transport af farligt gods

Truck kursus

Truckcertifikat

Truckkursus

Træer og buske om sommeren

Træpleje og vækstudvikling trin 3

Tynding og beskæring i læhegn og bynære skove

Tårnkran og fast opstillinger kraner + kranbasis

Udvidet beskæring

Vandløbsvedligeholdelse

Vedligeholdelse af maskinkomponenter

Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

Vejen som arbejdsplads

Vejen som arbejdsplads trin 2

Vejen som arbejdsplads, trin 1

Vej-EU

Vogntog C/E

Værdibaserede arbejdspladser

Workshop for arbejdsmiljørepræsentater

Åben IT værksted

Åbent IT værksted

Åbent læringscenter

Åbent værksted

Åbent værksted - IT

Åbent værksted, svejsning

Åmand

(tom)

Hovedtotal


