
Nu har du og dine lufthavnskollegaer mulighed for en lærerig, sjov, grænseover-
skridende og spændende kursusforløb på Rybners Rescue Center Danmark. Her får 
I faglige og sikkerhedsmæssige kompetencer indenfor Evakuering, Sikkerhed, Red-
ning, Brand og Førstehjælp.   
 
Beskrivelse: 
Sikkerhed er noget af det vigtigste på arbejdspladsen, og derfor udbyder Rybners Rescue Center 
Danmark en kursusrække, hvor du sammen med kollegaer fra lufthavnen får faglige og sikker-
hedsmæssige kompetencer indenfor Evakuering, Sikkerhed, Redning, Brand og Førstehjælp. I vil 
under forløbet bl.a. skulle arbejde som hold og individuelt under faglig professional vejledning af 
Rybners Rescue Center Danmarks dygtige undervisere. På kurset vil de give jer brede og brug-
bare kompetencer indenfor Evakuering, Sikkerhed, Redning, Brand og Førstehjælp.     

På forløbet gennemgår du og dine kollegaer de teoretiske og praktiske opgaver, som knytter sig 
til de forskellige moduler. Forløbet kræver ikke at du har baggrundsviden indenfor områderne - 
alle kan deltage.  

Forløbet er sammensat fleksibelt og du vil havde mulighed for at kunne tage dele af modulerne 
eller gennemføre det fulde forløb på 9,4 dage.

 

Kursusforløb i evakuering, 
sikkerhed, redning, brand og 
førstehjælp – alle kan deltage   

Kursus



Under forløbet vil det faglige indhold tage udgangspunkt i følgende moduler, som alle 
fremgå på Industriens Kompetenceudviklingsfonds positivliste: 
	40164 Stillads – Evakuering og redning i højder (2 dage) 
	46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage (2  dage) 
	42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet (0,4. dag) 
	45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (1 dag) 
	48049 Arbejdsmiljø 1 i faglært og ufaglært job (2 dage) 
	47136 Vejen som arbejdsplads Certifikat (2 dage

Praktisk information:  
	Kursuset strækker sig over 9,4 dage, men modulerne kan også tages individuelt. 
	Daglig undervisningstid er fra kl. 08.00 – 15.24. 
	Kursusstedet: Rybners Rescue Center Danmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg 
	Mulighed for tilkøb af overnatning: Hermitage, Søvej 2, 6700 Esbjerg inkl. morgenmad,   
 middagsmad og aftensmad.
	Afholdelse: Når TR-gruppen har et overblik over deltagere, vil Rybners udbyde relevante  
 datoer for gennemførelse af modulerne.  

Spørgsmål vedr. kursus, 
indkvartering og tilmeld-
ing kontakt: Uddannel-
sessekretær på Rybners: 
Mette Juhl Elting 

 7913 4479 

   mel@rybners.dk  
 
 

Spørgsmål eller hjælp  
omkring Industriens  
Kompetenceudviklings-
fond kontakt din TR i 
lufthavnen eller Full  
service koordinator: 
Camilla Eve Jessen  

 20 71 51 78  

   CEJ@rybners.dk  
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