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 Lær at opsætte, konfigurere og 
 fejlrette på mindre netværks- 
  installationer på fem uger.



Kurser hos TEC

Fi
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kn
ik

 Kursus tre uger

Tekniske Installationer - Kundeservice og salg 2 dage 48991

Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis 1 dag 48568

Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder 1 dag 48391

Verifikation af elektriske installationer 2 dage 49534

Fiberkabling – installation 3 dage 48889

Fiber - fejlfinding og reparation 2 dage 48890

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 45141

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Runa von Huth, 25 453 754 / rvh@tec.dk
Britta Ritter, bwr@tec.dk

K
ab

el
m

on
tø

r Kursus 35 dage

Kabelmontage – føringsveje 10 dage 48259

Kabelmontage – kabler 15 dage 48260

Kabelmontør – overdragelse 8 dage 48262

Arbejde på eller nær spænding og førstehjælp 1 dag 48567

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj  1 dag 45141

 
Kontakt for yderligere information: Runa von Huth, 25 453 754 / rvh@tec.dk
Britta Ritter, bwr@tec.dk

La
g
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g
 

lo
g

is
ti

k Kursus seks uger

Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage 47592

Lagerindretning og lagerarbejde 3 dage 45074

Manuel lagerstyring 2 dage 46894

Lagerstyring med it 3 dage 46939

Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5 dage 47894

Lagerstyring med it - udvidede funktioner 5 dage 44759

Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage 46946

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Flemming Falkedal, 40 793 686 / flf@tec.dk

Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses-
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
A-kassen og jobcenteret 
om dine uddannelses-
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

På disse kurser er der blandt andet computerteknologi, design  
af avancerede netværk og programmering på menuen. Du lærer 
at udvikle, opbygge og vedligeholde it-systemer og udvikler 
 kompetencer, som er efterspurgt af virksomheder i hobetal.

Hvad består kurset af?
på kurset får du viden om metoder for god 
kommunikation og vejledning af kunden i 
forbindelse med udførelse og aflevering af 
tekniske installationer. Du får den nyeste 
opdatering på sikkerhed i forbindelse 
med arbejde på eller nær spænding, viden 
om sikkerhed på byggepladser, den nye 
elsikkerhedslov og verifikation. Du lærer at 
opsætte, konfigurere og fejlrette på mindre 
netværksinstallationer og bliver blandt 
andet undervist i, hvordan switch, router, 
PoE og WLAN virker. Desuden lærer du at 
konfigurere en switch og bliver undervist 
i STP, trunking og opdeling af fysiske net-
værk i VLANs. 

Skal jeg tage alle kurser i pakken?
Nej, du behøver ikke at tage alle kurser  
i pakken.

Kan alle søge ind på kurset?
Uddannelsen retter sig mod personer med 
en elektrikeruddannelse eller lignende 
kompetencer. Desuden skal du have flair 
for IT.

Hvad kan jeg efter kurset?
Efter kurset kan du opsætte og konfigurere 
netværk.

Det er muligt at supplere med yderligere to 
uger med CCNA – forberedende kursus.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej-
ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.
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https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/el-kurser/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/lager-og-gaffeltruck/


Kurser hos TEC
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 Kursus 30 dage

Kørsel med vogntog 20 dage 45114

Mobilekraner 8-30 tm med basis 10 dage 48647

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Carsten Gulstad, 25 453 463 / cgu@tec.dk 

B
liv
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an
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he

n Godstransport med lastbil 30 dage 47854

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Carsten Gulstad, 25 453 463 / cgu@tec.dk 

K
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 Kursus seks uger

Køre- og hviletidsregler  1 dag 44722

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2 dage 48611

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2 dage 48660

Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage 47592

Mobilekraner 8-30 tm med basis 10 dage 48647

ADR Grund- og Specialiseringskursus tank + kl.1 5½ 
dage

47696

Vejen som arbejdsplads – Certifikat 2 dage 47136

Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt 1 dag 48601

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Carsten Gulstad, 25 453 463 / cgu@tec.dk 

Kurser hos TEC

Læ
r a

t 
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il Kursus seks uger

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør 3 dage 48850

Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage 47592

Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 1 dag 40065

Transportpapirer inden for vejtransport 1 dag 45079

Lagerindretning og lagerarbejde 3 dage 45074

Manuel lagerstyring 2 dage 46894

Lagerstyring- grundlæggende 5 dage 47894

Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage 46946

Lagerstyring med IT 3 dage 46939

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Carsten Gulstad, 25 453 463 / cgu@tec.dk 
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 Kursus 33 dage

Tekniske Installationer - Kundeservice og salg 2 dage 48991

Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis 1 dag 48568

Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder 1 dag 48391

Verifikation af elektriske installationer 2 dage 49534

ADK, Installation 5 dage 40569

Sikringsanlæg, IP-teknik 2 dage 49429

TV-overvågning, grundlæggende 4 dage 46988

TV-overvågning, netværksbaseret 4 dage 46989

AIA, installation 5 dage 44038

AIA, design af anlæg 5 dage 44039

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Runa von Huth, 25 453 754 / rvh@tec.dk
Britta Ritter, bwr@tec.dk  
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https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/el-kurser/


Kurser hos TEC

E
l –
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 Kursus fem uger

Tekniske Installationer - Kundeservice og salg 2 dage 48991

Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis 1 dag 48568

Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 2 dage 48964

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder 1 dag 48391

Verifikation af elektriske installationer 2 dage 49534

Netværk – grundlæggende 3 dage 48953

Netværk – konfiguration 3 dage 48954

Trådløst netværk - opsætning og konfiguration 3 dage 48955

Netværk – switch 4 dage 48956

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Runa von Huth, 25 453 754 / rvh@tec.dk
Britta Ritter, bwr@tec.dk  
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 Kursus 16 dage

Certificering inden for gasområdet under 135 kW 4 dage 48990

Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 3 dage 48987

Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 3 dage 48989

Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 3 dage 48986

Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 3 dage 48988

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Henrik Mortensen, 25 453 408 / hem@tec.dk
Jan C. I. Pedersen, 25 453 670 / jcip@tec.dk  
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I Kursus 10 dage

Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 3 dage 40855

Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende 5 dage 47139

Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn 2 dage 47140

 
Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Henrik Mortensen, 25 453 408 / hem@tec.dk
Jan C. I. Pedersen, 25 453 670 / jcip@tec.dk  
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t 
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V

V
S

-k
ur

se
r Bevaringsværdige bygninger, udsmykning 3 dage 49043

Skotrender, murkroner og sålbænke 3 dage 49041

Tagrender og nedløb 3 dage 49042

 
Kontakt skolen for yderligere oplysninger: 
Henrik Mortensen, 25 453 408 / hem@tec.dk
Jan C. I. Pedersen, 25 453 670 / jcip@tec.dk  

Få
 e

t 
fj

er
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ar
m

e-
ce

rt
ifi

ka
t Fjernvarmeanlæg - certifikat mindre ejendomme 7 dage 48899

Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Henrik Mortensen, 25 453 408 / hem@tec.dk
Jan C. I. Pedersen, 25 453 670 / jcip@tec.dk  
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k 
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nt

 Kursus 5 dage

Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dag 49349

Måling og vurdering af rengøringshygiejne 4 dage 49360

Link til kurset og tilmelding
Info om kurser og uddannelse: Susan Broe Hansen, 25 45 32 66 / sbh@tec.dk
Kontakt vedr. tilmelding: Anni Johansson, 38 17 70 12 / amukursus@tec.dk  
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https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/el-kurser/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/vvs-og-energikurser/certificering-inden-for-gasomraadet-under-135-kw/830044
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/vvs-og-energikurser/koele-fryse-komfortanlaeg-grundlaeggende/896987
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/vvs-og-energikurser/fjernvarmeanlaeg-certifikat-mindre-ejendomme/
https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/rengoering/
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 Kursus 30 dage

Service i rengøringsarbejdet 2 dage 49368

Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dag 49349

Materialekendskab og rengøringskemi 3 dage 49350

Rengøringsudstyr og -metoder 4 dage 49352

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet 2 dage 49355

Kommunikation og konflikthåndtering – service 3 dage 44853

Måling og vurdering rengøringskvalitet 4 dage 49360

Hygiejne på skoler og institutioner 2 dage 49353

Hospitalshygiejne 2 dage 49354

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet 4 dage 49366

Almen fødevarehygiejne 3 dage 45818

Link til kurset og tilmelding
Kontakt: Susan Broe Hansen, 25 453 266 / sbh@tec.dk

https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/rengoering/
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