
Rybners tilbyder nu et opkvalificeringsforløb, der uddanner arbejdsmænd til kabelmontører 
i vind- eller installationsbranchen. 

Skab værdi:  
få din arbejdsmand uddannet  
til kabelmontør 

Kursuscenter

Vind- og installationsbranchen udvikler sig fortsat i eksponentiel hast med nye teknologier. Faglærte el-
ektrikere løser og udfører typisk komplekse, intelligente løsninger, hvilket afføder et stigende behov for 
at have arbejdsmænd til det forestående arbejde. Og det er her, Rybners’ opkvalificeringsforløb kommer 
ind i billedet. Ved at uddanne en arbejdsmand til kabelmontør får virksomheder nemlig en kvalificeret 
medarbejder, som har gennemgået et længere kursusforløb, der er afsluttet med en prøve godkendt af 
Sikkerhedsstyrelsen.

Uddannelsesforløbet til kabelmontør: 
Uddannelsesforløbet starter i foråret 2023 med modul 1 ud af 3 på kabelmontørforløbet:
	Modul 1: 48259 Kabelmontage – føringsveje (10 dage)
	Modul 2: 48260 Kabelmontage – kabler (15 dage) 
	Modul 3: 48262 Kabelmontage – overdragelse (8 dage)   

Modul 1 løber over 10 værksted- og undervisningsdage, hvor deltageren får:
	viden og færdigheder om føringsveje til kabler og valg af egnet materiel samt korrekt montering og  
 fastgørelse
	viden omkring sikkerhed og arbejdsmiljø
	viden om de almindelige el-symboler samt evnen til at læse diagrammer og tegninger fx plan- og   
 bygningstegninger
	kompetencer til brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse
	viden og færdigheder omkring dokumentation af eget arbejde
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Tidspunkt: 
Værksteds- og undervisningsdagene ligger fra kl. 08:00 - 15:24 følgende datoer:   
 Den 20. – 24. februar 2023 (5 dage) 
 Den 22. – 24. marts 2023 (3 dage) 
 Den 29. – 30. marts 2023 (2 dage) 

Økonomi og lønrefusion:
 Prisen for modul 1 er 1280.kr. pr. deltager, der har en faglært eller gymnasial uddannelse som  
 højst gennemførte uddannelse. 
 Det er muligt at søge VEU-lønrefusion på 123,11 kr. pr. time, hvilket sammenlagt svarer til  
 9110 kr. for modul 1.  
 Udover ovenstående er det muligt at søge ekstra kursus- og lønrefusion, hvis din virksomhed  
 er omfattet af en kompetencefond. 
 Din virksomhed kan også søge refusion til transportgodtgørelse (1,10 kr. pr km.)
 Du kan endvidere søge ekstra tilskud i forbindelse med overnatning (550 kr. pr. overnatning.)

Tilmelding 
Tilmelding foregår på: voksenuddannelse.dk, hvor du søger efter følgende kviknr.  
280560AST231482591D1

 
Kursussted:

Rybners Kursuscenter 
Spangsbjerg Møllevej 72 
6700 Esbjerg 

Tilmelding og spørgsmål: 
Kontakt Account manager  
Susanne Ellehage Justesen  

   41 99 94 00

   sej@rybners.dk
 
Hjælp til at søge refusion:
Kontakt Full service assistent 
Ghita Kristensen  

   22 57 47 33  

   glk@rybners.dk
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