Nivellering og rørlægger
En indgang til bygge- og anlægsbranchen med gode jobmuligheder
Kurserne er adgangsgivende til kloakmesteruddannelsen
Målgruppe
Kurset henvender sig til alle der ønsker at arbejde med kloak uanset erfaring.
Med nivellering og rørlæggerforløbet får du rørlæggeruddannelsen, som er mindstekrav for at kunne udføre
kloakarbejde. Rørlægger er et obligatorisk kursusforløb, i henhold til autorisationsloven. Det er et krav, at
minimum én medarbejder på hvert arbejdshold har et rørlæggerkursus, når den teknisk ansvarlige ikke er til
stede ved kloakarbejdet.

Nivellering – 5 dage

Rørlægger – 35 dage

Gennem afsætnings- og opmålingsopgaver i
forbindelse med udførelse af forekommende
arbejdsopgaver vil du komme til at bruge
nivelleringsinstrumenter samt laser. Arbejdet med
afsætning i de rigtige højder og mål sikrer, at du får
den grundlæggende viden om nivellering, inden
rørlæggerarbejdet begynder. Med faglig regning
og matematik vil du komme i dybden med de 4
regningsarter. Vi starter på et matematik niveau, der
svarer til en 9. – 10. klasse.

Du kommer til at arbejde både elektronisk samt
traditionelt efter beskrivelser og arbejdstegninger med
forskellige afløbsmaterialer og samlemetoder. Forløbet
giver dig også en grundlæggende viden om normer,
bekendtgørelser, regulativer, samt hvordan andre
fagmæssige krav overholdes. Forløbet indeholder flere
AMU kurser. Klik ind på www.byggetek.dk/kloakkurser
for at få en mere udførlig beskrivelse med AMU
kursusnumre mm.

26.11.2018 - 30.11.2018 i Viborg

03.12.2018 - 01.02.2018 (ferie fra den 22/12 - 6/1) i Viborg

14.01.2019 - 18.01.2019 i Viborg og på Ulfborg Kjærgaard

21.01.2019 - 08.03.2019 i Viborg og på Ulfborg Kjærgaard

Pris for beskæftigede kr.: 590,- 1)

Pris for beskæftigede kr.: 4.130,- 1)

Pris for ledige kr.: 3.767,50

Pris for ledige kr.: 23.365,55,-

Praktisk information

Godtgørelse

Tilmelding finder sted via www.byggetek.dk ved brug af

Opfylder du kriterierne for at få VEU kursus- og

virksomhedens NemLog-in. Er du ledig, skal du kontakte

befordringsgodtgørelse, kan dette søges i forbindelse

dit jobcenter.

med den digitale tilmelding. Satsen i 2018 svarer til kr.
860,- pr. dag. Læs mere på www.veug.dk.

Kurserne gennemføres ved minimum 10 deltagere
Priserne er jvf. gældende finanslov for 2018. Vi tager
forbehold for takster fastsat i finanslov 2019.

Kontakt
Kontakt Byggeteks studiesekretærer på
tlf.: 8950 3300 eller via mail byggetek@mercantec.dk.

Prisen er for beskæftigede, hvis uddannelse ikke
overstiger en erhvervsuddannelse
1)

På vores hjemmeside kan du læse mere om
indkvartering samt dagligdagen på vore kursussteder.

Priserne er jvf. gældende finanslov for 2018.
Vi tager forbehold for takster fastsat i finanslov 2019

17.09.2018

Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Tlf. 89 50 33 00
www.byggetek.dk

Håndværkervej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.byggetek.dk

Scan QR koden
og læs mere om
kloakkurser på
Byggetek

