Efteruddannelse på AARHUS TECH

Kloakrørlæggeruddannelsen
02.11.2020 – 18.12.2020

Vil du gerne arbejde med afløbsinstallationer? – Her har du muligheden
I kursusforløbet får du kompetencer til at arbejde med afløbsinstallationer, der ligger under terræn.
Du kan arbejde med dimensionering, projektering og udføre installationer ved spildevand, regnvand
og drænvand. Du må fejlsøge, rense og reparere på defekte systemer.
Da arbejdet som kloakrørlægger kan være fysisk anstrengende, lærer du at planlægge arbejdets udførelse med hensyntagen til korrekt arbejdsmiljø og i forhold til materialernes forskellige funktioner.
Hvis du ikke har nivelleringskurset eller tilsvarende kvalifikationer, anbefales det, at du tager det kursus inden kloakrørlæggeruddannelsen.
Nivellering (49318). Varighed: 5 dage. Tidspunkt: Den 26. til 30.oktober, 2020.
Forløbet henvender sig til personer, der har job eller ønsker job inden for bygge- og anlægsområdet
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Efteruddannelse på AARHUS TECH

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kursussted
AARHUS TECH, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N
Undervisningstider
Mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 15.24
Økonomi
Vær opmærksom på, at der er forskellige priser, dels

Tilmelding
Beskæftigede: sker elektronisk via
www.aarhustech.dk/kurser eller
direkte via www.efteruddannelse.dk
Ledige: kontakt AARHUS TECH, Kundeservice
Nivellering:

for AMU-målgruppen, dels for personer med en vide-

Kvik nr.: 28107520am44ba43

regående uddannelse og for ledige.

Kloakrørlæggerkurset:
Kvik nr.: 28107520am45ba70

Deltagere i AMU målgruppen
Nivellering:
Deltagerbetaling kr. 630,Kloakrørlæggerkurset:
Deltagerbetaling kr. 4410,Der kan ansøges om VEU-godtgørelse, befordrings-

Har du brug for hjælp i forbindelse med tilmelding,
eller brug for yderligere oplysninger kontakt AARHUS TECH Kundeservice

tilskud, kost og logi efter gældende regler

Kontakt
AARHUS TECH Kundeservice

Deltagere uden for AMU målgruppen og ledige

E: kundeservice@aarhustech.dk
T: 8937 3200

Nivellering:
Deltagerbetaling kr. 3.700,25,Kloakrørlæggerkurset:
Deltagerbetaling kr. 25.102,25

Uddannelsesleder Jan Hougaard Jensen
tlf. 2223 4570 / jhje@aarhustech.dk

Ledige
Ledige med ret til seks ugers jobrettet uddannelse:
kontakt AARHUS TECH, Kundeservice.
Andre ledige skal henvende sig på det lokale jobcenter. Der skal laves en jobplan som jobcentret skal
godkende.

Fonde
På bestyrelsesmøde i Bygge- og anlægsbranchens
Udviklingsfond er det besluttet, at kursister på
kloakrørlægger- og kloakmesteruddannelsen kan
ydes støtte på kr. 55,- pr. time på skoleophold forudsat, at de er omfattet af overenskomsten mellem
Dansk Byggeri og 3F. Støtten gives ud over VEU
godtgørelsen og under hele kurset. Støttemuligheden er trådt i kraft pr. 1. april 2011.

Læs mere på aarhustech.dk/kurser

