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LAGER, LOGISTIK OG GAFFELTRUCK

LAGERKURSER

Enhedslaster
Varighed: 5 dg. Kursunr.: 45077

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, opbygge, afmærke, 
sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, 
lastbiler, banevogne og stykgodsenheder.

Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til god-
sets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt 
forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr.

Endelig kan deltageren udføre arbejdsopgaverne på en sikkerheds-
mæssig korrekt måde.

Kundebetjening - lager
Varighed: 3 dg. Kursunr.: 45078

Deltagerne kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om 
kommunikation og adfærd, give virksomhedens interne og eksterne 
kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening.

Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig betjening, behand-
ling af reklamationer og skriftlige beskeder.

Lagerøkonomi
Varighed: 5 dg. Kursunr.: 40967

Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante la-
gerøkonomiske nøgletal - herunder dækningsgrad, omsætningsha-
stighed og kapitalbehov.

Deltageren kan endvidere beregne faste og variable omkostninger, 
optimale indkøbsstørrelser,vurdere tilbud om rabat samt foretage 
ABC-analyser.

Deltageren får desuden kendskab til lagerets påvirkning af virksom-
hedens økonomi på baggrund af erhvervet viden om virksomhedens 
regnskab.

Lagerindretning og lagerarbejde
Varighed: 3 dg. Kursunr.: 45074

Deltageren kan medvirke til indretningen af et lager hvor der tages 
hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske hjælpemidler, re-
olplacering samt transport- og køregange.

Deltageren kan desuden anvende tekniske hjælpemidler til at em-
ballere og klargøre varer til forsendelse.

Lagerstyring med e-handel
Varighed: 5 dg. Kursunr.: 46944

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt anvende et 
edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge 
via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret; op-
rette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer.

Endvidere kan deltageren anvende produktionskladder, håndtere 
restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i 
forbindelse med køb/salg via e-handel; afgive og modtage tilbud og 
ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer.

Lagerstyring  med  stregkoder og håndterminaler
Varighed: 5 dg. Kursunr.: 46940

Deltageren kan efter endt uddannelse, i samarbejde med andre, 
anvende et professionelt edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder 
og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på 
lageret; debitor-/kreditorstyring, køb, salg, registrering af vare til- og 
afgange, optælling og placering af varer, udskrivning og bogføring 
af relaterede dokumenter samt opbygge EAN13 - EAN 8 stregkoder.

Lastsikring og stuvning af gods
Varighed: 3 dg. Kursunr.: 45310

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om 
kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og 
anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige 
godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, 
at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods 
eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at 
køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, alminde-
lig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af 
forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold 
til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragt-
breve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets 
beskadigelse.

Logistik og samarbejde
Varighed: 5 dg. Kursunr.: 45097

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om 
logistik, indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede 
logistikkæde, herunder identificere relevante problemstillinger i for-
hold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde.

I den forbindelse kan deltageren, i samarbejde med andre, udarbej-
de forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et hel-
hedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper.

Manuel lagerstyring
Varighed: 2 dg. Kursunr.: 46894

Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opga-
ver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets 
papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og 
genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. 

Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, 
modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og 
registrering af varerne. 

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Varighed: 1 dg. Kursunr.: 45259

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund 
i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med 
forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i 
henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3. 

AMU SYDs lageruddannelser gennemføres i 

Kolding og omfatter en bred vifte af kurser 

til lagerområdet - fra truckcertifikat til avan-

ceret EDB-lagerstyring og logistik. 

VI KOMMER GERNE UD I VIRKSOMHEDEN

Kurserne målrettes deltagerne, og har virksomheden 
interesse i at uddanne en gruppe af medarbejdere på 
arbejdspladsen, skræddersyes indholdet mest muligt til 
den pågældende virksomhed, så medarbejderne har 
lettere ved at anvende det lærte i dagligdagen. Det er 
også muligt at gennemføre selve uddannelsen i virk-
somheden. 

... OG AFDÆKKER KOMPETENCEBEHOVET

Ofte er det en god idé at afklare hver enkelt medar-
bejders kompetencer, før man starter på kursus eller et 
uddannelsesforløb: 

På dén måde opnår virksomheden på hurtigst mulig tid 
at medarbejderne får de ønskede kompetencer - og at 
det reelt er de kompetencer, der er brug for. Kontakt vo-
res uddannelseskonsulenter for nærmere information.

Vores populære 6-ugers uddannelse giver deltagerne de 
nødvendige færdigheder som lagermedarbejder.

Vi udbyder løbende disse uddannelsesforløb - så kig ind 
på amusyd.dk og se de aktuelle muligheder.

INDHOLD

Lagerindretning og lagerarbejde 45074 3 dg

Enhedslaster 45077 5 dg

Lagerstyring med stregkoder og 
håndterminaler

46940 5 dg

Lagerstyring med e-handel 46944 5 dg

Logistik og samarbejde 45097 5 dg

Manuel lagerstyring 46894 2 dg

Lagerøkonomi 40967 5 dg

 
JOBMULIGHEDER

Gennemført uddannelsesforløb giver mulighed for at 
søge job på lageret i

•	 Fremstillingsvirksomheder

•	 Speditionsfirmaer

•	 Engrosfirmaer

•	 Større detailforretninger

•	 Varehuse m.v.

BLIV KVALIFICERET LAGERMEDARBEJDER PÅ 6 UGER...

GAFFELTRUCK OG GAFFELSTABLER
Kursusudbuddet omfatter:

•	 Gaffeltruck certifikation B, 7 dage (Dansk - Tysk - Engelsk)

•	 Efteruddannelse for truckførere, 2 dage

•	 Gaffeltruck B for erfarne førere, 5 dage

•	 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære, 3 dage
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRIS

Er du ansat i ordinært job og ikke højtuddannet, skal der ved deltagelse på AMU-kurser betales et min-
dre kursusgebyr.

For højtuddannede deltagere (uddannelsesniveau over erhvervsuddannelse) opkræves hele kursusplad-
sens pris.

Se kursusgebyr og priser på www.amusyd.dk.

For ledige og andre er der særlige regler - kontakt AMU SYD.

VEU-GODTGØRELSE

Der kan ansøges om VEU = voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse via www.efteruddannelse.dk efter 
gældende regler. 

BEFORDRING

Hvis du kører mere end 24 km om dagen, kan der ansøges om tilskud, efter gældende regler.

KOST OG LOGI

Gå ind på amusyd.dk under ”Info til kursister” og se hvad der for gælder for netop dig i din situation.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Gitte Fogtmann 76 37 37 42 • gf@amusyd.dk

Uddannelseskonsulent: Flemming Pedersen  76 37 37 35 • fp@amusyd.dk


