Elektrikeruddannelsen er kommet til Viborg
Hør om elektrikeruddannelsen i Viborg
- og vær med til at investere i fremtidens arbejdskraft

Mercantec inviterer virksomheder med interesse i området til
informations- og debatmøde.

Tirsdag den 30. maj 2017, fra kl. 16.00-18.30,
H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg. Lokale C15
• Hør om, hvordan vi sammensætter vores nye elektrikeruddannelse i Viborg – og få medindflydelse på dette
• Hør det spændende oplæg omkring energieffektiv
belysning og styring
Fremadrettet inviterer vi mestrene, der er tilknyttet skolen til
et årligt møde for at sikre den fremtidige kvalitet og relevans
for branchen.

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.house-of-technology.dk
CVR-nr. 14 94 05 96

Programmet
• 16.00

Velkommen til - kaffe og kage

• 16.05

Indlæg: Energieffektiv belysning og styring
- LED og effektivitet
			
- Krav til belysning iht. EN 12464
			
- Korrekt beregning af belysningsstyrke
			
- Styring - DALI
			
- Skift af farvetemperatur og farveskift
v/ Torben Conradsen, Solar Danmark, A/S

• 16.35
		
		
		

Præsentation af elektrikeruddannelsen i Viborg
v/ Mette Elisabeth Gaml-Sørensen, uddannelsesleder
og Henrik Thybo Jensen, underviser
Spørgsmål - hvilke moduler har jeres interesse, opbygning af uddannelsen, m.m.?

• 17.10
		

Dialog om udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft
- en fælles indsats fra virksomheder og uddannelsesinstutioner

• 17.30

Spisning og netværk

• 18.30

Tak for i dag og på gensyn

Tilmelding og kontakt

Yderligere spørgsmål

Deltagelse er gratis,
men det er påkrævet, at du tilmelder dig.
Send en mail til uddannelseskonsulent
Dennis Lindkvist Nørbjerg på
deno@mercantec.dk

I er meget velkomne til at kontakte os:
• Uddannelsesleder
Mette Elisabeth Gaml-Sørensen
tlf. 8950 3430, mail: meso@mercantec.dk
• Uddannelseskonsulent
Dennis Lindkvist Nørbjerg
tlf. 8950 3440, mail: deno@mercantec.dk

Senest torsdag d. 25.05.2017!
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