1

Golvkedjans
Utbildningsprogram
2011-2012

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET
GOLVKEDJAN

GOLVKEDJAN
GOLVKEDJAN
- YRKESMÄN
ÖVER
HELA
LANDET
GOLVKEDJAN
- YRKESMÄN
ÖVER
HELA
LANDET

2

”vi kan erbjuda kvalitativa, kostnadseffektiva & skräddarsydda kurser”
INTRODUKTION

5

Praktiskt miljöarbete
Grundutbildning miljö
Miljölagstiftning
Arbetsledarutbildning
Företagsledarutbildning
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Leverantörsutbildningar för montörer
Egetaepper: Textilgolv
Bostik: Golvläggning
Bostik: Golvspackling
Bostik: Plattsättning
Bostik: BKR steg 3 utbildning
Bona: Grundkurs i golvslipning
Bona: Passion för trägolv
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Tarkett: LCC Life Cycle Cost
Tarkett: Läggningsteknik plast-, linoleum-, 		
trä- samt sportgolv
Ardex: Golvprodukter
Ardex: Plattsättningsprodukter
Ardex: Byggprodukter
Ardex: Steg 3 kurs
Ardex: Måleriprodukter
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AkzoNobel: Golvteknik
- Inriktning golvläggning
AkzoNobel: Fallspackling
AkzoNobel: Tunnflyta vs handspackla
AkzoNobel: Spackling av vägg
AkzoNobel: Golvteknik
- Inriktning plattsättning
AkzoNobel: Balkong och terass
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AkzoNobel:
AkzoNobel:
AkzoNobel:
AkzoNobel:
AkzoNobel:
AkzoNobel:
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Förfrågningar och anmälan

Det finns bara ett sätt att nå toppen och bli kvar där,
och det är genom att hela tiden gå vidare, att hela
tiden utvecklas.
Tillsammans med ett av landets ledande utbildningsföretag samt med Golvkedjans avtalsleverantörer har
Golvkedjan skräddarsytt ett antal kurser som presenteras i detta utbildningsprogram.
Att de skräddarsytts innebär att val av kurser, val av
innehåll i respektive kurser och val av föreläsare som
ska genomföra kurserna har gjorts med specifik inriktning för företagen inom Golvkedjan.
  
Genom att vi centralt avtalat detta utbildningsprogram
kan vi alltså nu, som ett komplement till de utbildningar
vi regelbundet genomför tillsammans med valda leverantörer, erbjuda kvalitativa, kostnadseffektiva och sist
men inte minst skräddarsydda kurser till varje företag
inom Golvkedjan.
Eva Grentzelius
Utbildningsansvarig Golvkedjan AB

INNEHÅLL
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Motivation och inspiration
Yrkesstolthet och kvalitet
Kundbemötande
Ekonomi/Administration
Personaljuridik med inriktning Byggavtalet
Företagsekonomi nivå 1
Företagsekonomi nivå 2
Förhandlingsteknik/Retorik

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

Pool i bostadsmiljö
Designbrunnar
Storformatsplattor
Fogning av keramik
BKR Steg 3-utbildning
Härdplastföreskrifterna
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Motivation och inspiration
3 timmar
Alla i företaget

Företagsanpassad utbildning som genomförs lokalt. Ur
kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•

Hur jag motiverar mig själv
Att spela huvudrollen i sitt eget liv
Rätt mindset ger energi
Arbetsglädje ger resultatökning
RMI - Rätt mental inställning
Att vara en trovärdig kollega

Svåra kunder och klagomålshantering
Hur ska vi tänka när vi får klagomål? Vilka kunder klagar och varför? Hur undviker vi att bli irriterade? Hur
kan vi styra vårt humör? Hur kan vi påverka kundens
humör?

Ekonomi/Administration

Kurslängd:
Målgrupp:

Årliga utbildningsdagar för ekonomi- och administrationspersonal. Ur kursinnehållet:

1 dag
Alla i företaget

Företagsanpassad utbildning som genomförs lokalt. Utbildningen kommer att leda till insikter samt ge tillgång
till verktyg som du kan använda för att skapa en positiv
och framgångsrik miljö för dig själv men också för din
omgivning. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•

Hur jag motiverar mig själv
Att spela huvudrollen i sitt eget liv
Rätten att uppbära lön
Arbetsglädje ger kvalitetsökning
RMI - Rätt mental inställning
Att sätta värde på sitt yrke
Hur mina värderingar styr mitt beteende

Kundbemötande
Kurslängd:
Målgrupp:

1 dag
Butikspersonal

Företagsanpassad utbildning som genomförs lokalt. Ur
kursinnehållet:
Servicegrad och serviceinställning
Vilken attityd visar vi inför kunden? Vilka är konsekvenserna va dålig service? Vad är bra kundservice? På
vilket sätt ger vi service och hur bemöter vi olika människotyper? Hur fångar vi upp kundens önskemål och
behov?

•
•
•
•
•

Kedjefakturering/EDI
Ekonomifrågor, lön, redovisning
Kvalitet/miljö/arbetsmiljö
Projekt, förbättringsarbete
Gruppdiskussioner/erfarnehetsutbyte/Entré

Personaljuridik med inriktning
Byggavtalet
Kurslängd:
1 dag
Målgrupp:
Alla i företaget med personal		ansvar
Personaljuridik eller arbetsrätt är ett samlingsbegrepp
för vad som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom praktiska exempel,
diskussioner och övningar tränar du förmågan att lösa
juridiska problem inom det arbetsrättsliga området. Ur
kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsledningsrättens grunder
Lagenliga anställningsavtal
Löneförmåner – hur får man ändra dessa?
Uppsägning av personliga skäl.
Sjukdom som uppsägningsgrund
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Semesterlagen
Lag om arbetsskadeförsäkring
Lagen om sjuklön
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Diskrimineringslagstiftning

LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

Yrkesstolthet och kvalitet

Kurslängd:
2 dagar
Målgrupp:
Administration, ekonomiansvariga
		och ekonomichefer

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

Kurslängd:
Målgrupp:

Kommunikation
Vilka signaler sänder vi till kunden och hur uppfattar
kunden oss? Hur uppnår man medvetet bra ”personkemi”?
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LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

Företagsekonomi nivå 1
Kurslängd:
Målgrupp:
		

3 x 2 dagar
Administration, ekonomiansvariga och VD

Del 1 - Grundläggande företagsekonomi
Utbildningen inleds med en introduktion i företagsekonomi och en genomgång av olika företagsformer.
Del 1 inkluderar:
•
•

Företagsekonomiska begrepp
Grundläggande associationsrätt

Del 2 - Bokföring
Bokföring är den viktigaste och mest centrala delen i
kursen. Du får lära dig hur affärshändelser registreras,
hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras och hur
räkenskapsmaterial skall arkiveras. Del 2 inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redovisningens begrepp och kontoslag
Redovisningssystemets uppbyggnad
Kontoplanen BAS 2005
Redovisning av lön, sociala avgifter, skatt, moms
Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto
Avskrivningar och andra periodiseringar
Avstämning av konton, arkivering av räkenskapsmaterial
Lagar, regler och normer för redovisningar

Del 3 - Lön
Det är vanligt att den som sköter bokföringen också
an-svarar för löneadministrationen. Uppgifterna är besläktade, men det finns många specialregler som den
som sköter företagets löner också måste känna till om
arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt etc. Del 3 inkluderar:
•
•
•
•
•

Regler för arbetstid och ledigheter
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter
Rese- och traktamentsbestämmelser
Kontrolluppgifter - rättelser, avstämningar
Datatillämpningar - att använda Internet i lönearbetet

Företagsekonomi nivå 2
Kurslängd:
Målgrupp:
		

3 x 2 dagar
Ekonomiansvariga, ekonomi-		
chefer och VD

Del 1 – Excel för ekonomer
Excel är ett av de mest användbara dataprogrammen
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i ekonomiarbetet. Vi går igenom hur Excel integreras
med andra program och hur man utformar ekonomiska
rapporter och presentationer. Del 1 inkluderar:
•
•
•
•
•

Presentation av ekonomisk information
Länkning
Matematiska, logiska och ekonomiska funktioner
Informationsutbyte mellan Windows-program
Import av bokföringsfiler

Del 2 - Bokslut
Steg för steg, i stigande svårighetsgrad, behandlas de
olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett bokslut. Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner
ett företag kan utnyttja. Del 2 inkluderar:
•
•
•
•
•
•

Avstämning av balansposter
Periodisering, löpande och vid årsbokslutet
Sambandet mellan värdering och resultat
Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
Redovisning av egen skatt i aktiebolag

Del 3 - Budgetering
Utbildningen sammanfattas i det avslutande avsnittet
om budgetering. Arbetet med budgeten är den aktivitet
som ofta berör de flesta medarbetare, och i budgeten
samordnas planer för företagets verksamhet. Del 3 inkluderar:
•
•
•

Likviditets- och resultatbudget
Lönsamhet och räntabilitet
Budgetspel

Förhandlingsteknik/Retorik
Kurslängd:
Målgrupp:

1 dag
Arbetsledare och VD

Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•

Principer inom förhandling/retorik
Hur man sätter upp mål inför en förhandling
Förhandlingens tre byggstenar
Förhandlingssätt under förhandlingen
Att vinna respekt under förhandlingen
Frågeteknikens betydelse
Praktiska övningar
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Arbetsledarutbildning

Kurslängd:
Målgrupp:

Kurslängd:
3 x 2 dagar + 1 uppföljn.dag
Målgrupp:
Blivande arbetsledare och
		arbetsledare

1 dag
Arbetsledare och VD

Kursen ger dig en “verktygslåda” för arbetsmiljöarbetet
inom ett entreprenadföretag. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•

SAM-Systematiskt Arbetsmiljö Arbete
Riskanalys
Arbetsmilljömål och uppföljning
Tillbud och skadestatistik
Rehab
Företagshälsovård

Kurslängd:
Målgrupp:

1 dag
Alla i företaget

Företagsanpassad utbildning som genomförs lokalt. Ur
kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför miljöcertifiering?
Vårt KMA system i praktiken
Omvärldsförändring
Miljöcertifiering som konkurrensmedel
Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar
Överblick av gällande arbetsmiljölagstiftning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att kartlägga risker = att identifiera arbetsmiljöasp.
Metod för riskbedömning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlig som arbetsledare
Från att vara medarbetare till att leda gruppen
Det dubbla representantskapet
Gruppers utvecklingsprocess och hur det påverkar
ledarskapet
Medarbetarnas syn på chefen
Värderingar som verktyg
Lärstilar
Konflikthantering och medling – improvisationsträning
Delegering
Kommunikation, medarebetarsamtal och utvecklingssamtal
Juridik, Kollektivavtal
Kalkylering och budgetering
Ökad ekonomisk insikt med Glassfabriken
Mål – Personlig handlingsplan
Diplomering

Företagsledarutbildning
Kurslängd:
		
Målgrupp:

4 x 2 dagar
+ 1 uppföljningsdag
VD, företagsledare och ägare

Ur kursinnehållet:

Miljölagstiftning
Kurslängd:
Målgrupp:

1 dag
VD och miljöansvariga

Obligatiorisk utbildning för samtliga ISO 14001-certifierade företag. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagar och myndigheter, Miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet
Kemiska produkter
Avfall
Transporter
Riskbedömning
Lagkraven ISO 14001 och EMAS
Praktikfall – övningar samt träning
Diplomering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlig som chef
Förhandlingar
Konflikthantering - Kunskapsteater
Ledarskapsmodeller
Affärsmannaskap
Affärsekonomi
Strategisk företagsledning
Värderingar som styrmedel – samsyn i organisationen
Team och teamroller
Personlig utveckling
Ökad ekonomisk insikt med Glassfabriken
Mål – Personlig handlingsplan
Diplomering

LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

Grundutbildning miljö

Ur kursinnehållet:

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

Praktiskt arbetsmiljöarbete
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Egetaepper: Textilgolvsutbildning

LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

Kurslängd:
Målgrupp:

2 dagar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med Egetaepper Sverige
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egemattans uppbyggnad och materialets betydelse
Produktkännedom
Mönstrade heltäckande textilgolv
Installationsplaner
Installering
Installering av produkter som kräver speciell teknik
ege Modular
Installationsgolv Soluflex
Avslutande skriftligt prov som kvalificerar till certifiering ”egecertifierad golventreprenör”

Genomförs lokalt tillsammans med Bostik AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•

Bostik: BKR steg 3 utbildning
Kurslängd:
Målgrupp:

Bostik: Golvläggning
Kurslängd:
Målgrupp:

•
•

Genomförs lokalt tillsammans med Bostik AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•

Underlagets beskaffenhet och andra yttre faktorer
Problemlösning
Val av rätt limprodukt
Teknik för alla typer av golvmaterial i teori och
praktik

Kurslängd:
Målgrupp:

ca 4 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med Bostik AB. Ur kursinnehållet:

Anmälan till
leverantörsutbildningar för
montörer görs
direkt till
leverantören.

•
•
•
•

Flytspackling, handspackling
Problemlösning
Val av rätt spackelprodukt
Teknik för alla typer av golvspackelsystem i teori
och praktik

Bostik: Plattsättning
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 4 timmar
Arbetsledare och montörer
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Genomgång av BKRs branschregler
Genomgång av Bostik’s olika godkända våtrumssystem
Genomgång av Bostik’s produkter
Praktisk genomgång av våtrumssystemen

Bona: Grundkurs i golvslipning
Kurslängd:
Målgrupp:

3-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med Bona AB. Ur kursinnehållet:
•

Bostik: Golvspackling

ca 4 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med Bostik AB. Ur kursinnehållet:
•
•

ca 4 timmar
Arbetsledare och montörer

Från plattsättning till säkra våtrum
Montering av keramik
Problemlösning
Val av rätt produkter
Teknik för godkända konstruktioner av våtrumssystem i teori och praktik

•
•

Golvslipning:
slipteknik,
maskingenomgång
bandslip, kantslip och rondellslipmaskin
Val av slippapper
Praktisk del med fokus på slipteknik samt avslutande lackapplicering

Bona: Passion för trägolv
Kurslängd:
Målgrupp:

2 dagar
Arbetsledare och montörer

Genomförs i Malmö tillsammans med Bona AB. Ur
kursinnehållet:
•
•
•
•

Installationsteknik
Golvslipning
Förbehandling
Ytbehandling med olja och lack
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Tarkett: LCC Life Cycle Cost
Kurslängd:
Målgrupp:

1 dag
Arbetsledare och VD

•
•
•
•

dukter
Hur du väljer produkt vid fallbyggnad
Produkter för användning utomhus
Inblick i Ardex tätningssystem
Fördelarna med att använda Ardex fogsystem

•
•

Lär dig argumentera för produktens totalekonomi
Skötsel, kvalitet och produktegenskaper för plastgolv i offentlig miljö

Ardex: Byggprodukter
Kurslängd:
Målgrupp:

2-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Byggproduktsutbildning tillsammans med Ardex AB. Ur
kursinnehållet:

Kurslängd:
Målgrupp:

•
•
•
•
•
•

1 dag
Arbetsledare och VD

Vidareutbildning inom läggningsteknik tillsammans
med Tarkett AB som utförs på Tarketts lokalkontor alternativt på plats hos kunden. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•

Läggning
Reparationer
Täta våtrum
Val av rätt sportgolvsunderlag för inomhushallar

Ardex: Golvprodukter
Kurslängd:
Målgrupp:

2-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Golvproduktsutbildning tillsammans med Ardex AB. Ur
kursinnehållet:
•
•
•
•
•

Fördelarna med att använda Ardex EC 1 klassade produkter
Fördelarna med att använda Ardex Ardurapidprodukter
Skillnaden mellan Ardex avjämningsmassor
Inblick i Ardex golvprodukter
Underlagsbedömning och materialval

Ardex: Plattsättningsprodukter
Kurslängd:
Målgrupp:

2-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Plattsättningsutbildning tillsammans med Ardex AB. Ur
kursinnehållet:
•

Fördelarna med att använda Ardex Ardurapidpro-

Ardex EC 1 klassade produkter
Ardex Ardurapidprodukter
Skillnaden mellan Ardex avjämningsmassor
Produkter för tillskjutande fukt typ källare
Ardex rotbruk och putsbruk
Underlagsbedömning och materialval

Ardex: Steg 3 kurs
Kurslängd:
Målgrupp:

2-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Nya krav från BKR. Alla behöriga plattsättare i behöriga företag skall genomgå ”Steg 3 kurs” för varje fabrikat man jobbar med. Utbildning ges tillsammans med
Ardex AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•

Tätning kring golvbrunn, golv-/väggvinkel etc.
Hur Tricom-duken ska monteras
Ardex olika tätsystem
Inblick i Ardex övriga produkter

Ardex: Måleriprodukter
Kurslängd:
Målgrupp:

2-4 timmar
Arbetsledare och montörer

Utbildning ges tillsammans med Ardex AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•

Fördelarna med att använda Ardex Ardura-produkter
Bästa produkten för bredspackling
Produkter för användning utomhus
En ”vit A 828” för utomhusbruk
Inblick i Ardex i våra övriga produkter

LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

Tarkett: Läggningsteknik plast-,
linoleum-, trä- samt sportgolv

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

Genomförs tillsammans med Tarkett AB. Ur kursinnehållet:
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LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

AkzoNobel: Golvteknik
- Inriktning golvläggning
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 1,5 timme
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•

Branschregler
Vilka krav ställs på underlaget innan spackling
och limning
Tips för att lyckas ännu bättre
Frågor

AkzoNobel: Spackling av vägg
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 1 timme
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•

Vilka krav ställs på underlaget
När är färdigblandat spackel bästa alternativet
och vad är viktigt i arbetet
När är pulverbaserat spackel bästa alternativet
och vad är viktigt i arbetet
Lämpliga produkter och verktyg
Frågor
Praktik

AkzoNobel: Fallspackling
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 3 timmar
Arbetsledare och montörer

AkzoNobel: Golvteknik
- Inriktning plattsättning

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

Kurslängd:
Målgrupp:

•

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

•
•
•
•
•

Vilka krav ställs på underlaget för att kunna
fallspackla
När är det bäst att bygga fall med handspackel
När är det bäst att bygga fall med avjämningsmassa
Vad är viktigt att tänka på när jag skär runt golvbrunnen
Lämpliga produkter och verktyg
Praktik

AkzoNobel: Tunnflyta vs handspackla
Kurslängd:
Målgrupp:

1,5 timme
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•

Vilka krav ställs på underlaget för att kunna
handspackla eller tunnflyta
När är tunnflyt bästa alternativet och vad är viktigt
i arbetet
När är handspackling bästa alternativet och vad
är viktigt i arbetet
Lämpliga produkter
Svar på de vanligaste frågorna
Praktik
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•
•
•
•
•

1,5 timme
Arbetsledare och montörer

Branschregler
Vilka krav ställs på underlaget
Bedömning och besiktning av förutsättningar
Frågor
Praktik

AkzoNobel: Balkong och terrass
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 2 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•

Branschregler
Vilka krav ställs på underlaget
Bedömning och besiktning av förutsättningar
Frågor
Praktik

9

AkzoNobel: Fogning av keramik

Kurslängd:
Målgrupp:

Kurslängd:
Målgrupp:

ca 2 timmar
Arbetsledare och montörer

ca 2 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

•
•
•
•
•
•

•

Vilka krav ställs på underlaget
Bedömning och besiktning av förutsättningar
När väljer man vilken konstruktion
Lämpliga produkter och verktyg
Frågor
Praktik

•
•
•
•
•
•

Olika typer av plattor och hur det påverkar fogningen
Skydd av fogbruk
Byte av fog
Mjukfogning och val av produkt
Lämpliga produkter och verktyg
Svar på de vanligaste frågorna
Praktik

Kurslängd:
Målgrupp:

ca 1 timme
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•

Branschregler
Vilka krav ställs på underlaget
Godkända konstruktioner
Frågor
Praktik

AkzoNobel: Storformatsplattor
Kurslängd:
Målgrupp:

1,5 timme
Arbetsledare och montörer

AkzoNobel: BKR steg 3-utbildning
Kurslängd:
Målgrupp:

ca 3 timmar
Arbetsledare och montörer

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:
•
•
•
•
•
•

Repetition av branschregler
Vilka krav ställs på underlaget
Monteringsteknik
Val av produkter
Frågor
Praktik

AkzoNobel: Härdplastföreskrifterna

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

Kurslängd:
Målgrupp:

•
•
•
•
•
•

Genomförs lokalt tillsammans med AkzoNobel Bygglim
AB. Ur kursinnehållet:

Vilka krav ställs på underlaget
Att tänka på vid montering
Tips för att lyckas ännu bättre
Lämpliga produkter och verktyg
Frågor
Praktik

•
•
•
•
•
•

ca 3 timmar
Arbetsledare och montörer

Beskrivning av härdplaster
Lagstiftning och krav
Hälsorisker
Förebyggande åtgärder och skydd mot exponering
Användning av produkter ur vårt sortiment (polyuretan/isocyanat/epoxi)
Certifikat att använda våra härdplastprodukter utfärdas till de som genomför kursen

LEVERANTÖRSUTBILDNINGAR
FÖR MONTÖRER

AkzoNobel: Designbrunnar

GOLVKEDJANS
UTBILDNINGAR

AkzoNobel: Pool i bostadsmiljö
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FÖRFRÅGNINGAR OCH ANMÄLAN
Vid förfrågningar och/eller anmälan till kurser i Golvkedjans utbildningsprogram kontakta Eva Grentzelius
på telefonnummer 08-594 761 50, eller e-post eva@
golvkedjan.se.
På ledningssystemet finns mer detaljerad information
om de olika utbildningarna.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

Samverkan med Lexicon
För samtliga utbildningar i Golvkedjans utbildningsprogram (exklusive leverantörsutbildningarna på sidan 7)
hanterar utbildningsföretaget Lexicon bekräftelser och
kallelser, beställning och kopiering av kursmaterial,
kursutvärderingar och diplom/tentamen.
Ändrade tider och föreläsare
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Om vald
kurs flyttas till annat datum, ges rätt att avbeställa kursen. Beroende på omständigheter kan ibland föreläsare bytas ut.
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Du kan alltid lita på ett
företag i Golvkedjan!
Gemensamt för Golvkedjeföretagen är att vi:
• erbjuder golvläggning och plattsättning
• är marknadsledande

• är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller
motsvarande

• har branschens mest välutbildade montörer

• har tillvalsutställningar eller butiker

• är branschauktoriserade av GBR, PER och/eller GVK
• arbetar efter ett enhetligt ledningssystem

Vad är Golvkedjan?
Golvkedjan består av ett 50-tal golv- och plattsättningsföretag på fler än 70 platser i Sverige. Tillsammans omsätter
vi 1 700 miljoner kronor per år och har över 20 procent av den svenska marknaden. I Golvkedjan finns över 1 300
välutbildade och motiverade golvläggare och plattsättare.
Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och plattsättningsföretagen i branschen. Hitta ditt närmaste Golvkedjeföretag på www.golvkedjan.se.

GOLVKEDJAN AB

•

NORGEGATAN 2

•

164 32 KISTA

•

TEL 08 594 761 50

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

•

GOLVKEDJAN.SE

