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Booking eller
spørgsmål ring
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2017

Bliv stærkere i engelsk kommunikation. Opnå engelskfærdigheder –
skriftligt og mundtligt – så den daglige kommunikation på arbejdspladsen bliver lettere.

På kurset lægger vi vægt på kommunikation vedr. maskinteknik, reparationer, vedligehold, engelske
termer i offshorebranchen, sikkerhed, servicerapporter, instruktioner, arbejdstilladelser, logbøger m.v.
Emner på kurset:
 Teknisk engelsk (maskinteknik, reparationer og vedligehold)
 Offshoreengelsk
 Sikkerhed (PPE og sikkerhed på arbejdspladsen)
 Hverdagsengelsk
Du vil få træning i:
 Skrivning af memoer f.eks. vedr. advarsler og instruktioner
 Servicerapporter og skaderapporter (fx beskadiget udstyr)
 Logbog ved overlevering til næste skift af mandskab
 Tæt-på rapporter
 Arbejdstilladelser
 Skrivning af e-mails
Målgruppe
Faglærte håndværkere, der arbejder i fx offshorebranchen (olie/gas eller vind) eller anden branche,
hvor der kommunikeres på engelsk.
Forudsætninger
Rimeligt kendskab til engelsk. Den enkelte deltagers niveau bestemmes forud for kurset ved hjælp
af et spørgeskema eller test, og undervisningen vil blive tilrettelagt med hensyntagen til deltagernes
forudsætninger og kompetencer.
Underviser
Ekstern konsulent med mange års erfaring fra offshorebranchen.

Tidspunkt
Kursusdagene fastsættes sammen med virksomheden, og afholdes efter ønske på skolen eller i
virksomheden.
Deltagerantal
Max. 12 deltagere.
Pris
Tilbud udarbejdes.
Kompetencefonde
Der er mulighed for at søge kompetencefonde for at få udgifterne dækket.
F.eks. www.Ikuf.dk eller andre kompetencefonde.
Får man eksempelvis tilsagn om tilskud fra IKUF, vil de betale kursusgebyret og 85% af lønnen.
Det anbefales, at man søger i god tid før kursusstart.
Tilskud til kurset
Der er ikke mulighed for at søge offentligt tilskud til kurset, da kurset ikke udbydes som
arbejdsmarkedsuddannelse.
Forplejning
Kurset er uden forplejning. Fuld forplejning bestående af morgenbuffet, frokostbuffet samt kage/kaffe
kan tilkøbes for kr. 185,00 pr. dag ekskl. moms.

Vi tager forbehold for evt. fejl i kursusudbud, deltagervilkår og økonomi som
følge af ændringer i f.eks. lovgivning om udbud af voksen efteruddannelse.
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Varighed
5 dage.
Fordelt over 10 moduler.

