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PRISLISTE

Se kursuskatalog og læs om 
andre e-learning ydelser på:
www.vesco.dk

Bliv sagkyndig i stilladseftersyn. 
Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om 
årligt eftersyn af stilladser. Dette online 
kursus er kompetencegivende i at udføre 
sådanne eftersyn.

Skal du udføre de årlige eftersyn af stilladser, siger loven, at 
du skal være sagkyndig. Det betyder bl.a., at du skal have 
den nødvendige uddannelse og oplæring i service,  
vedligeholdelse og eftersyn. Du skal også have kendskab til  
sikkerhedskrav, lovgivning m.m. 

Dette kursus omfatter mindre bukke- og rullestilladser. 
Gennem kurset kan du tilegne dig den fornødne viden på 
området og dermed blive sagkyndig. Kurset er 
brugervenligt og nemt at gå til - og så er det iøvrigt det 
første online kursus i stilladseftersyn i Danmark!

NYHED!
Kursus i 

stilladseftersyn
som e-learning

Kurset kan købes på følgende sprog:



PRISLISTE

Kurset tages online i vores læringssystem og kan gennemgås når det 
passer ind i dit eller dine medarbejderes skema - døgnet rundt! 
Man kan gå igennem kurset i sit eget tempo og det kan tages på 
forskellige devices såsom PC eller tablet.

Med dette kursus får man bl.a. kendskab til: 
● Arbejdsmiljøregler ● Stilladstyper 
● Anvendelse af stilladser ● Lovmæssig korrekt stilladseftersyn 

Kurset indeholder også en downloadbar kontrolrapport til stilladseftersyn!

Efter gennemgang af kurset afsluttes det med en test.
Når man har gennemført og bestået hele kurset, er der mulighed for at 
udskrive et certifkat.
Dette certifikat er bevis og dokumentation for, at kurset er gennemført 
og bestået på den givne dato.

Vestergaard & Co gemmer 
resultaterne i min. 12 måneder.

Køb kurset på www.vesco.dk eller kontakt os 
på tlf. 98510030 eller info@vesco.dk for evt. spørgsmål.

1-10 brugere  kr. 995/stk.
11-25 brugere  kr. 950/stk.
26-50 brugere  kr. 895/stk.
over 50 brugere  kr. 850/stk.

Alle priser er excl. moms


