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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og 
metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

Oversigt over kurser som ejere/ledere og medarbejdere 

kan tage sammen med tilskud fra ALEU 

Du kan læse mere om indhold, målgruppe og udbyder på de enkelte kurser 

ved at følge linket ved kurset. 

 

Ny teknologi og grøn omstilling (AMU-Kurser) 

 

• 49644, Digitalisering i produktionen 2, 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 49613, Ny teknologi i produktionen, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk) 

• 49554, Bæredygtig produktion, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 49184, Innovation i produktion, 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 45251, Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, 2 dage 

 Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 49703, IoT i vvs-branchen – introduktion, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 49704, IoT i inst.branchen 2 – sammenkobling af systemer, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk) 

• 49705, IoT i installationsbranchen 3 – systemintegration, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)  

• 48292, Additiv Manufacturing (3D metalprint), 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

• 48293, Additive Manufacturing (3D metalprint) rev.enginee, 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

 

https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10116
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10083
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10035
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=9655
https://hakl.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=1648
https://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10263
https://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10268
https://www.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=10269
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=8777
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=8778
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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og 
metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

3D-print og TPM (Kurserne udbydes af Teknologisk Institut) 

 

• Professionel 3D-print i praksis, 2 dage  

Professionel 3D-print i praksis - Kurser - Teknologisk Institut  

• TPM – Vedligehold af udstyr og optimering af processer, 2 dage  

TPM - Vedligehold af udstyr og optimering af processer - Kurser - Tek-

nologisk Institut  

 

Bygningsreglement (Kurset udbydes af Teknologisk Institut) 

 

• Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg, 1 

dag  

Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg - 

Kurser - Teknologisk Institut 

 

Sikkerhed og samarbejde (AMU-Kurser) 

 

• 49377, Sikker adfærd i produktionen, 1 dag  

Kursusinformation (amukurs.dk) 

• 45988,  Projektorienteret arbejde, 2 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

 

Svejsning  (AMU-Kurser) 

 

• 46978, Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)  

• 49485, Svejsning med fleksibel svejserobot, 3 dage  

Kursusinformation (amukurs.dk)   

 

https://www.teknologisk.dk/kurser/professionel-3d-print-i-praksis/k90626
https://www.teknologisk.dk/kurser/tpm-vedligehold-af-udstyr-og-optimering-af-processer/k19547?cms.query=tpm
https://www.teknologisk.dk/kurser/tpm-vedligehold-af-udstyr-og-optimering-af-processer/k19547?cms.query=tpm
https://www.teknologisk.dk/kurser/bygningsreglementets-krav-om-funktionsafproevning-af-varmeanlaeg/k27130?cms.query=funktionsaf
https://www.teknologisk.dk/kurser/bygningsreglementets-krav-om-funktionsafproevning-af-varmeanlaeg/k27130?cms.query=funktionsaf
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=9570
https://hakl.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=2114
https://hakl.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=2114
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=6886
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=6886
https://iu.amukurs.dk/Kursusside.aspx?CourseID=9893

