
Ønsker du at investere i  
dine medarbejdere?
Rybners har kompetencerne  
til efteruddannelse.
Er din virksomhed også påvirket af situationen ude i verden, og oplever du bekymring om:

 � Nedgang i ordre
 � Udskydning af projekter
 � Høje materialepriser
 � Mangel på materialer
 � Generel nedgang i branchen
 � Dine medarbejders fremtid

Er det i øjeblikket virksomhedens virkelighed, så lad Rybners Kursuscenter styrke og udvikle virk
somhedens medarbejder fagligt, så de er opdateret med nyeste viden, når travlheden igen melder 
sig. Rybners Kursuscenter kan også understøtte virksom heden i et overblik omkring de økonomiske 
refusions muligheder, der kan bruges til bl.a. lønrefusion, kursusudgift m.m.  

Kontakt Rybners Kursuscenter  og hør mere om, hvordan du opgraderer og styrker dine medarbejders 
faglige kompetencer.  

Account Manager
Susanne E. Justesen  

 4199 9400  
 sej@rybners.dk

KURSER

Rev. 0522



Tilmelding og spørgsmål: 

Account Manager
Susanne Ellehage Justesen  

 4199 9400  

 sej@rybners.dk

KURSER

Vi udbyder bl.a. kurser i:  
 
Brand og førstehjælp
�	Livreddende førstehjælp 
�	Elementær brandbekæmpelse
�	Håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker 

Svejsning, El, on/offshore
�	Svejseteknisk værksted – med opstart fra dag til dag
�	Kabelmontage
�	EN 50 110 / L-AUS
�	Momenttilspænd/efterspænd af bolte

Køretøjer
�	Frigørelsesteknik – bus og lastbil
�	Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget 
�	Gaffeltruck certifikatkursus B.

Bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed
�	Håndtering af uheld og ulykker
�	Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
�	Sikker adfærd i produktionen
�	Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
�	 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
�	Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
�	Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
�	Sundhed for operatører i industrien
�	Safety Passport-industri- og procesanlæg
�	Bæredygtig produktion
�	Maskin- og elsikkerhed for operatører, procesind.

Medarbejderudvikling
�	Forretningsforståelse i produktionen
�	Innovation i produktionen
�	Kunde-/leverandørforhold for operatører
�	Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
�	Den personlige uddannelses- og jobplan 
�	Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet
�	Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
�	Videndeling og læring for medarbejdere
�	Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejdere

Udvikling og optimering af teams
�	Etablering af teams
�	Kommunikation i teams
�	Udvikling af teams
�	Samarbejde i teams
�	Værdibaserede arbejdspladser
�	Teamkoordinatorrollen
�	Brug af lean i teams
�	Selvevaluering i praksis

LEAN
�	Intro til lean
�	Tavlemøder
�	Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
�	Anvendelse af 5-S-modellen for operatører
�	Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
�	 Forankring af lean-kultur

Rybners Kursuscenter      I        Spangsbjerg Møllevej 72      I      6700 Esbjerg      I        7913 4485       I        www.rybners.dk


