Rescue Center

Kursustilbud på Rescue Center Denmark
■■ Elementær brandslukning
■■ Funktionsuddannelse Brand
■■ Tilrettelæggelse af årlige brandøvelser (Obligatoriske for brandmænd) eller brandøvelser tilrettelagt i forhold
til den enkelte virksomheds behov
■■ Førstehjælp efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd eller efter virksomhedens behov. Niveauet er højt i
kraft af ambulanceuddannelsen
■■ Sygetransport – 4 ugers kursus for chauffører, der kører liggende patientbefordring
(Obligatorisk-afhængig af region)
■■ Befordring af bevægelseshæmmede – 1 uges kursus (Obligatorisk-afhængig af region)
■■ Forflytningsteknik og håndtering af (svært) overvægtige patienter
■■ Efteruddannelse af ambulancepersonel: Psykisk syge, genopfriskning for ambulanceassistenter osv.
■■ Redningskurser: Frigøringsteknik fra person-, lastbil og bus. Frigøring fra el, hybrid, gas og brintdrevne biler
■■ Grundlæggende redning
■■ Redning, afstivning i bygninger, udgravninger, frigøring fra maskiner, landbrugsmaskiner osv.
■■ Dyreredning (1 uge): Heste, køer, grise, slanger, osv.: Dyreadfærd, redning og nødaflivning
■■ Kombinationsuddannelse for flygtninge/indvandrere: Faglig og dansk undervisning
■■ Autohjælp: Bjærgning, bugsering – så deltageren kan udføre alm. vejhjælpsopgaver
■■ Autoteknik: Vejsidehjælp og reparation af havarede køretøjer på stedet incl. nyere teknologier
■■ Bjærgning og bugsering: For storvogn, lastbiler, vogntog, landbrugsmaskiner og busser
■■ Isredning
■■ Kystredning
■■ Vejen som arbejdsplads (EU)
■■ Vejen som arbejdsplads, autohjælp
■■ EU-kvalifikationsbevis for autohjælpschauffører
■■ Kurser i udrykningskørsel
■■ Varmt arbejde
■■ Højderedning – f.eks. masteredning, metrobyggeri, siloer, højlagre, broer osv.
■■ GWO kurser til vindmøllebranchen: Basic Safety Training, Basic Technical training osv.
■■ Act Safe Ascender træning, advanced rescue, slinger banksman, confined space
Sprog: Vi tilbyder undervisning på engelsk efter aftale. Vi har erfaringer med brug af tolkning til polsk,
tysk, litauisk, lettisk, bulgarsk med flere, så sproget er ikke en hindring på Rescue Center Denmark
Tilrettelæggelse efter kundernes behov: Vi har en lang række kompetencer
og kan dermed skabe det helt rigtige tilbud til jer. Så giv os en udfordring,
og vi tilrettelægger kurset efter virksomhedens behov.

Kontakt
For mere information kontakt Rescue Center
John Møller Jensen, +45 3046 4880
jmj@rybners.dk
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www.rescuecenter.dk

