Vi skaber fremtidens uddannelse indenfor

Lager • Logistik • Transport

Fremtiden er i
Sønderjylland

ErhvervsUddannelsesCenter Syd er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner. Hvert år uddanner og efteruddanner vi ca. 15.000
personer. Vi tilbyder omkring 60 lange og korte erhvervsuddannelser, og vi
udbyder næsten tusind forskellige AMU- og efteruddannelseskurser. EUC
Syd er fordelt på adresser i Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg.
EUC Syd kvalificerer elever og kursister til at løse tidens og fremtidens udfordringer, og vi arbejder derfor målrettet med FN’s 17 verdensmål – både
i undervisningen og i den måde, vi driver uddannelsesinstitutionen på. Du
kan læse mere om, hvordan vi arbejder med verdensmålene, på side 14.
AMU-kurser for enhver
Et kursus eller en efteruddannelse hos EUC Syd klæder dig på til at
varetage dit job bedre, til at finde nyt arbejde eller til helt at sadle om i
din karriere. Mulighederne er mange hos os, og gennem dialog og fagligt
engagement skaber vi muligheder sammen.
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Bliv uddannet inden for
transport og logistik

I Aabenraa, på skolens adresse på Lundsbjerg, tilbyder
vi forskellige erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inden for transport, lager
og logistik.
Vi har stor erfaring inden for denne branche, og som kursist hos os vil du
opleve et tæt sammenhold, højt fagligt engagement og stor respekt –
både for arbejdet og for de mennesker, der udfører det.
Lokalt på skolen har vi stort fokus på miljø og bæredygtighed, og som
kursist vil du også opleve at blive styrket og bedre klædt på i forhold til
nye teknologier og metoder.

Transport og vejgods
Holder du af livet på vejen? Er tanken om åbne
vidder, lange strækninger, trafik og natur i skøn
forening noget, der giver dig smil på læben?
Er du samtidig:
• Punktlig
• Tålmodig
• Selvstændig
• Fleksibel
Så er en uddannelse eller et kursus inden for
transport og vejgods måske det helt rigtige for
dig. Læs mere om vores kurser inden for transport og vejgods på side 6-9.
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Lager og logistik
Med fingeren på pulsen og øje for systemer –
lyder det som dig? Vil du hver dag hjælpe kunder
i hele landet, måske endda i hele verden, med at
få deres reservedele, produkter og varer trygt på
vej til dem?
Er du samtidig:
• Omhyggelig
• Præcis
• Detaljeorienteret
• Overblikssøgende
Så er en grunduddannelse eller et kursus inden
for lager og logistik vejen frem. Du kan læse
mere om vores kurser inden for lager og logistik
på side 10-13.

Tønder Kommune
og EUC Syd
– sammen om din
uddannelse
I Tønder Kommune har du gode muligheder for
at uddanne dig, og der er gode jobmuligheder
for dig, når du er færdig med din uddannelse.
På Campus Tønder tilbyder EUC Syd en række
spændende uddannelser og kurser og et levende
studiemiljø, hvor du hver dag på campus er sammen med studerende fra andre uddannelser.
Hvis du drømmer om en erhvervsuddannelse, at
tage efteruddannelse eller måske en studentereksamen, så finder du mange spændende muligheder på Campus Tønder.
Vi glæder os til at se dig i Tønder

www.toender.dk
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Til dig, der gerne vil
ligge lunt i svinget

Hos EUC Syd har vi mange forskellige kurser og stort
fokus på transport-området. Vores AMU-kurser og efteruddannelser åbner en verden af muligheder, uanset
om du er i fast arbejde og skal recertificeres, om du er
jobsøgende eller helt vil sadle om i din karriere. Her kan
du læse om vores mest populære kurser inden for transport og vejgods.
Kørekort til lastbil
På dette 6-ugers kursus får du alle kvalifikationer til at kunne varetage et
job som godstransportchauffør. Vi tilbyder undervisning af høj kvalitet i
moderne maskiner. Du får de lovpligtige kvalifikationer som lastbilchauffør og kørekort til lastbil kategori C. Du får certifikat (CUB), så du kan
transportere gods fra A til B.
Kørekort til bus
Dette kursus giver dig adgang til at arbejde som buschauffør. Du får alle
kvalifikationer, som det kræver at føre en bus til erhvervsmæssig personbefordring. Kurset giver både kørekort samt kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling.
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Vi tilbyder følgende kurser inden for transportområdet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kørekort / Godstransport med Lastbil
EU-Efteruddannelse for godschauffører Kvalifikations- / CUB bevis
Kørekort - Kategori C/E
Kran Certifikat med integreret Kran-Basis
ADR Grund + Klasse 1 + Tank kursus Certifikat kurser
ADR Repetitions kursus ADR Grundkursus ADR Grund + Klasse 1 ADR Grund + Klasse 1 + -Tank
Vejen som arbejdsplads – Lovpligtig certificering
Bus - Kørekort/Personbefordring
EU-Efteruddannelse for Buschauffører Kvalifikations-/CUB bevis

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de forskellige uddannelser og nemt tilmelde dig.
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Moderne køretøjer
og bæredygtigt fokus

Hos EUC Syd er det vigtigt for os, at vores kursister ikke
blot lærer at køre i maskineri, som er up-to-date. Derfor
underviser vi i moderne køretøjer med de højest kvalificerede EUR-numre.
Vi ønsker, at vores kursister går herfra med et perspektiv på transportbranchen og bæredygtighed generelt. Derfor kører vores køretøjer på
HVO-brændstof, som er lavet af restprodukter fra madindustrien, og vi
arbejder innovativt med power-to-X for at få vindmøllestrøm lavet om til
brændstof.
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”Vi bruger EUC Syd fordi de er Sønderjyllands transportog logistikskole. De har alle de uddannelser og kurser,
vi skal bruge til vores chauffører og lagermedarbejdere,
fagligheden er i top, og skolens faciliteter og materiel er
altid opdateret.”
Bodil Søllingvraa, personalechef hos Meldgaard Holding A/S

GRØNT MILJØ

indendørs beplantning

Sønderskovvej 100 • 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 62 26 99

info@aabenraa-citycamping.dk

www.aabenraa-citycamping.dk

Salg, udlejning og pasning af planter til kontorer m.v.

Få et uforpligtende tilbud.
Tlf.: 21 22 07 33 · Østermarkvej 12 · 6230 Rødekro
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Lager og logistik, der
får samfundet til at køre

I dag er lagerstyring og logistik livsnerven i mange virksomheder. Hos EUC Syd har vi et stort udbud af kurser
inden for lager- og logistikområdet.
Med et af vores AMU-kurser eller efteruddannelser bliver du i stand til at
varetage en lang række jobs inden for branchen, der får samfundet til at
køre rundt. Kurserne kan være supplerende til dig, der allerede har et job,
eller åbne en ny verden for dig, der søger job eller vil gå nye veje karrieremæssigt. Mulighederne er mange, og vi har en lang række efteruddannelsesmuligheder inden for bl.a. edb-lagerstyring (Navision), lagerøkonomi,
farligt gods og meget mere.
Læs mere på vores hjemmeside: www.eucsyd.dk
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Her kan du se en oversigt over kurser inden for lager og logistik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagerindretning og -arbejde
Manuel lagerstyring
Enhedslaster
Farligt gods (ADR)
Lagerstyring med IT-intro
Stregkoder og håndterminaler
Kundebetjening
Gaffeltruckcertifikat A, B eller TYSK
Varevognsuddannelsesbevis (VUB)

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de forskellige uddannelser og tilmelde dig.
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De rigtige varer
på rette tid og sted

Lagerstyring og logistik er en helt essentiel del af mange virksomheder i dag. Sammenhængskraften mellem
processer og logistik på det velfungerende lager er alfa
og omega for, at de korrekte varer kan nå rettidigt ud til
kunderne.
Hos os bliver vores kursister klædt på til langt mere end blot at flytte rundt
på varer. Vi er stolte af vores fag – for vi får hele samfundet til at hænge sammen, når vi med omhu sikrer levering af de rigtige varer på rette tid og sted.
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Nyeste maskineri og processer

Det er vigtigt for os, at vores kursister går herfra med ny viden om økonomi, farligt gods og bæredygtighed. Derfor har vi blandt andet opdateret
vores maskinpark med nye elektriske gaffeltrucks til udendørs brug. Dette
både for, at vores kursister lærer at bruge det nyeste maskineri, men i høj
grad også fordi vi mener, at vi skal være med til at gøre en forskel med
vores eget forbrug.

Stop aktiv ransomware og
beskyt filservere i realtid

Denne Interaktive Brochure er
designet og leveret af JS Danmark

Powered
by
www.jsdanmark.dk

Besøg os på: www.skaerbaekcentret.dk

bullwall.com · Tlf.: 38 401 401
info@bullwall.com

www.haderslev.dk
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FN’s 17 verdensmål
som værktøj i hverdagen

Verdensmålene og bæredygtighed er centrale emner på
alle vores uddannelsesområder. Vi afvikler hvert år relevante projekter med udgangspunkt i verdensmålene.
Bæredygtige materialer og ressourceforbrug er centrale temaer i undervisningen. Alle elever og kursister får et indgående kendskab til og viden om
FN’s 17 verdensmål og deres betydning for vores fælles fremtid og for os
som demokratiske verdensborgere.
Vi har fokus på verdensmålene i skolens drift og dagligdag og anvender
ressourcer med omtanke. Det gør sig blandt andet gældende i vores
maskinpark, hvor vi har indkøbt eltrucks og som nogle af de første i landet
anvender HVO-brændstof, der er lavet af restprodukter fra madindustrien.
Vi prioriterer at deltage i eksterne projekter med bæredygtighed, klima,
energi og ressourcer, som nøgletemaer. Vi har fokus på verdensmålene
på vores fælles møder, ledermøder, personaledage og inddrager gerne
eksterne oplæg til inspiration. Alle skolens adresser opretter klimaråd og
viser stolt det Grønne Flag. Skolens ledelse vil også initiere, facilitere og
vedligeholde arbejdet med FN’s verdensmål, dannelse og bæredygtighed
på skolen.
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Vi bygger
bæredygtige samfund
til generationer
Læs mere på:

gk.dk
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EUC Syd Aabenraa
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 12 42 42
E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

