
Operatørvedligehold 1  
(10 dage) til Gartnerier
Kurset er støttet af kompetencefondene  
som AMU kursus. Dvs. med deltagerbetaling  
og lønrefusion.

Helt specielt til gartneriområdet udbyder EUC Lillebælt dette 10 dages 
AMU kursus med henblik på at opkvalificere medarbejdere til at foretage 
både selvstændig el-teknisk fejlfinding og fejlretning af mindre fejl, i 
samspil med reparatør/tekniker.

MÅLGRUPPE:
Kurset er for dig, der i dit arbejde i produktionsgartneri har en  
interesse for, hvordan produktionsudstyr/maskiner fungerer  
automatisk og mekanisk.

INDHOLD: 
På kurset vil du via teori og praktiske øvelser lære, hvordan produk-
tionsudstyret/maskinerne fungerer teknisk både el-teknisk, pneumatisk 
og mekanisk mv. På baggrund af denne indsigt, vil du være i stand til 
at give kvalificerede fejlmeldinger til reparatører/ teknikere og foretage 
el-teknisk fejlfinding og fejlretning af mindre fejl, der ikke kræver en  
reparatør/teknikers medvirken. Ligeledes vil du opnå en grundlæggende 
forståelse for mekanisk vedligehold og vedligeholdelsesstrategier.

For medarbejdere under 
overenskomst mellem 3F og 
GLS-A gives der støtte fra 
kompetencefonden til deltager- 
gebyr samt lønrefusion

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Hvis du er det  
mindste i tvivl, kan 
du kontakte Lotte 
Julin Bock 

8740 3412

2942 8416

ljb@gls-a.dk



INDEHOLDER 3  
FØLGENDE AMU-MÅL: 
Operatør vedligehold, automatik, intro
Deltageren kan efter kurset betjene samt medvirke ved fejlfinding på 3-faset 
motor installation ud fra grundlæggende viden om el-teknik, el-sikkerhed, 
måleteknik samt relevante komponenter såsom sikkerhedsafbryder, kontaktor, 
termorelæ, sikringer og tilhørende relæstyring med start/stop og simple digitale 
følere (endestop, termostat, pressostat og niveaukontakt/switch). Deltageren 
kan udskifte sikringer, genindkoble termorelæ samt samle enkle stikpropper og 
forlængerled. Deltageren kan med kendskab til komponenternes opbygning og 
virkemåde samt fokus på tab af trykluft (utætheder) udføre simpelt vedligehold 
på fx filter-, reduktions-, og smøreenheder, ventiler og cylindre/aktuatorer  
samt slange- og rørforbindelser. Deltageren kan udføre, rapportere om og  
dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt  
i overensstemmelse med gældende procedurer.

Operatør vedligehold, mekanisk, intro
Deltageren kan efter kurset betjene samt udføre dagligt mekanisk vedligehold 
på simpelt produktionsudstyr/enheder til lagring, transport og forarbejdning af 
gasser, faste og/eller flydende stoffer i procesindustrien. Deltageren kan med 
grundlæggende viden om materialetyper og årsager til tæring/korrosion og rust 
anvende korrekt værktøj til enkelt mekanisk vedligehold af anlæg, enheder og 
komponenter, herunder korrekt tilspænding (f.eks. krydsspænding, moment, 
låsning mv.). Herunder kan deltageren demontere og montere enkle mekaniske 
komponenter og dele på anlæg (f.eks. pakninger og rørstykker) samt anvende 
enkel måleteknik og teknisk dokumentation i form af enkle maskin- og kompo-
nenttegninger. Deltageren kan udføre, rapportere om og dokumentere arbejd-
sopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse 
med gældende procedurer.

Inspektion for operatører i procesindustrien
Deltageren kan efter kurset foretage, afrapportere og dokumentere rundering 
og inspektion af enkelt produktionsudstyr i procesindustrien i forbindelse med 
produktion, rengøring og omstilling. Herunder kan deltageren skelne mellem 
normale og unormale forhold ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle).  
Deltageren kan ved fejlmelding skelne mellem typiske mekaniske og  
automatik/elektriske fejl og mangler samt anvende gængse fagudtryk.  
Deltageren kan udføre og dokumentere opgaverne efter gældende  
instruktioner og med fokus på orden og sikkerhed.

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Nummer: 40488
Titel: Operatør vedlige-  
 hold, automatik intro
Varighed: 5,0 dage.

Nummer: 40449
Titel: Operatør vedlige-  
 hold, mekanisk intro
Varighed: 3,0 dage.

Nummer: 40368
Titel: Inspektion for opera- 
 tører i procesindustrien
Varighed: 2,0 dage.
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