inbjudan

Utbildningsinformation

SKAFFA DIG KOLL PÅ
VAD SOM GÄLLER
Kraven på utbildning ökar och allt fler kurser blir
obligatoriska för att överhuvudtaget få utföra vissa
arbeten. Genom våra uppdaterade utbildningar vill
vi att både våra medarbetare och ni byggare ska
följa med i utvecklingen. Här kommer vår meny av
skräddarutbildningar och vi ser fram emot att ha
dig som deltagare i dessa utbildningar.
Visste du att du numera inte får hjälpa till alls med
att bygga upp en aluminiumställning utan att ha gått
en ställningsutbildning?
Om du eller någon annan skadas på din arbetsplats
sker det en utredning. Det är alltså inte bara någon
som har skadats, vilket är fruktansvärt, det har
dessutom begåtts ett brott med ett eventuellt åtal
som väntar.
Om det till exempel saknas ett skydd på en ställning
behöver Arbetsmiljöverket inte peka ut vem som är
skyldig till att ha ”glömt bort” skyddet. Detta ”bortglömda” skydd räcker för att entreprenören ska få
böter från 40 000 kr och uppåt.
I de flesta av utbildningarna som erbjuds här till
höger ingår en genomgång av Konsumenttjänstlagens viktigaste paragrafer, vad som ska stå i en
offert, vilka avtal ni ska ha med UE, etc.

BAS P och U1				NP Ängelholm
Kurs i arbetsmiljösamordning. Det är krav på en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det kan finnas risk för skada
21/1
8h
08.00-16.00
2.500:- exkl. moms
ENTREPRENADJURIDIK1		 NP Ängelholm
AB 04 - allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader. ABT 06 - allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Utbildningen handlar om
branschens standard grundläggande avtal och ger förståelse
för de olika regelverk inom entreprenadområdet.
2/2
8h
08.00-16.00
2.500:- exkl. moms
FUKTINFORMATION2			
NP Ängelholm
Vi går igenom riskkonstruktioner, fuktsäker produktion,
fuktmekanik och inomhusmiljö.
9/2
6h
09.00-15.00
2.000:- exkl. moms
STÄLLNINGSKURS1			
NP Ängelholm
Det krävs utbildning om man vill bygga eller
ändra en ställning.
16/2
6h
08.00-14.30
2.200:- exkl. moms
TÄTSKIKT steg 3 PCI3		
NP Båstad
Genomgång av gällande branschregler enligt BKR,
PCI VG 2001 (rollat system) och PCI VG2014 ( duksystem).
Nyheter samt genomgång av väggnära brunnar.
16/2
3h
09.00-12.00
Ingen kostnad
Vi reserverar oss för tillräckligt deltagarantal.
Kursledare:
1
Lars Åberg, Renovamen
2
Jakob Grahn, Polygon
3
Andreas Malmqvist, PCI

Anmälan till anmalan@npn.se senast en vecka före respektive kursstart.
bygghandel.npn.se

