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PRISLISTE

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

Kompetencegivende kursus i varmt 
arbejde. Obligatorisk kursus for alle, som 
arbejder med varmt arbejde.

Skal du udføre varmt arbejde, er det et lovkrav i Norge, 
Sverige og Finland, at man har gennemført dette kursus, 
mens det i Danmark er et obligatorisk krav fra 
forsikringsbranchen. 

Varmt arbejde omfatter alle arbejdsopgaver, hvor der er 
risiko for at antænde bygningsdele og materialer. Dette 
kursus omfatter de fleste branchetyper inkl. tagdækning.

Kurset gennemgår forholdsreglerne både før, under og 
efter arbejdet. Der er ligeledes den nødvendige 
information vedr. brandvagt, aftaleblanket mv.

Materialet er baseret på DBI vejledning 10 del 1-3. 

NYHED!
Kursus i 

VARMT ARBEJDE
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: 
Sikkerheds- og brandtekniske forholdsregler ● Hvad man skal gøre både 
før, under og efter arbejdet ● Gennemgang af de forskellige 
arbejdstyper og brancher ● Hvad man gør, hvis brand opstår ● De 
forskellige personers opgaver - inkl. brandvagten ● ...og m.m. 

Efter kurset skal man huske at lave en prakisk brandøvelse, som der  
forklares nærmere om i kurset.

Hvert kapitel afsluttes 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 iht. vores GDPR politik.

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


