Hösten 2019
Utbildningar dit alla kan anmäla sig, både personal från företag och privatpersoner.
V 36 - Göteborg
20190902 Göteborg Heta Arbeten 08.00
20190903 Göteborg Allmän utbildning om ställningar 08.00
20190904 Göteborg Lift 08.00
20190905 Göteborg Fallskydd 08.00
20190905 Göteborg Säkra Lyft 12.00
20190906 Göteborg HLR / Hjärtstart 08.00

(3 200 + moms)
(2 300 + moms)
(2 300 + moms)
(2 300 + moms)
(1 495 + moms)
(950 + moms)

V 37 - Jönköping
20190909 Jönköping Heta Arbeten 08.00
20190910 Jönköping Allmän utbildning om ställningar 08.00
20190911 Jönköping Lift 08.00
20190912 Jönköping Fallskydd 08.00
20190912 Jönköping Säkra Lyft 12.00
20190913 Jönköping HLR / Hjärtstart 08.00

(3 200 + moms)
(2 300 + moms)
(2 300 + moms)
(2 300 + moms)
(1 495 + moms)
(950 + moms)

För att anmäla, vänligen skicka via mail (micke@triosafe.se)
•
•
•
•

Faktureringsuppgifter samt ev. önskad fakturamärkning.
Namn, mailadress och mobilnummer till den som skall gå.
Vart utbildningsbeviset skall skickas efter utbildningen.
När det gäller Heta Arbeten behöver också personnummer vara med i mailet.

Du kommer att få bekräftelse via mail med information om exakt plats och allt annat du behöver veta.
Vänligen, Micke 020 – 35 50 00, micke@triosafe.se
(Läs också nästa sida..)

Utbildar vi på annat?
- Ja, det gör vi. Här kommer exempel på fler utbildningar som vi erbjuder på plats på företag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADR/S, ADR 1.3
Allmän utbildning om ställning 2-9m
Arbete på väg, APV
BAS P/BAS U
Fallskyddsutbildning (och försäljning av utrustning)
Heta Arbeten
HLR med hjärtstartare
Liftutbildning
Maskinutbildning fordonsmonterad kran
Maskinutbildning grävmaskin
Maskinutbildning hjullastare
Maskinutbildning Teleskoplastare
Motorsågsutbildning A+B
Säkerhetsrådgivning ADR/Farligt gods
Säkra lyft
Travers
Truck A+B+C+D
Utbildning kompaktlastare
Utbildning minigrävare
Utbildning redskapsbärare

Dessutom finns tjänsten Säkerhetsrådgivning åt företag. Och samtliga instruktörer är godkända att utföra
besiktning av fallskyddsutrustning direkt på plats på företag.
Frågor och funderingar? Ring gärna!
Vänligen, Micke 020 – 35 50 00.
micke@triosafe.se

