
Fjernvarme-
rørsvejser
Nyt, spændende uddannelses-
forløb på TECHCOLLEGE

E F T E R U D D A N N E L S E



Nyt, spændende uddannelsesforløb som fjernvarme-rørsvejser
Der er gang i den grønne omstilling, og fjernvarme en stor del af fremtidens 
grønne energiløsninger. Der kommer således til at mangle kvalificerede fjernvar-
me-rørsvejsere, både nu og i fremtiden.

TECHCOLLEGE har, sammen med Blik og Rør, Dansk Metal, de nordjyske 
jobcentre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, samt diverse installatø-
rer, sammensat et nyt, spændende uddannelsesforløb som fjernvarme-rørsvej-
ser. Forløbet indeholder både teori og praktik og er målrettet ledige, samt folk i 
branchen, som ønsker et kompetenceløft og nye muligheder

Uddannelsesforløbet
Fjernvarme introduktion (48898) 30. nov. – 2. dec. 2022
Opnå grundlæggende forståelse for fjernvarmeanlæg og installationer, samt 
branchevejledning omkring fjernvarmearbejde i jorden. 
Virksomhedsbesøg hos Logstor i Løgstør. 

Introduktion til svejsning (49626) 5. dec. – 9. dec. 2022
Lær teknikkerne i de forskellige svejsemetoder; gassvejsning, lysbuesvejsning og 
TIG-svejsning.

Virksomhedspraktik 12. dec. – 23. dec. 2022
10 dages praktik i installationsfirma (sidemandsoplæring).

Gassvejsning, certifikat (44726) 2. jan. -13. jan. 2023
Lær at gassvejse, som er den mest brugte svejseproces til svejsning af fjernvar-
merør.

Kvalitetskontrol af svejsearbejde (46980) 16. jan. – 20. jan. 2023
Lær om kvalitetskontrol af svejsearbejde. 

Tegningsforståelses (48263) 23. jan. – 24. jan. 2023
Lær at forstå tegningsmaterialer, fjernvarmesymboler og dokumentation.

Epoxy-kursus, certifikat – lovkrav (47942) 25. jan. – 26. jan. 2023
Lær hvordan der arbejdes sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt med 
epoxy. 

 
Brandforanstaltning v/gnistproducerende værktøj, certifikat – lovkrav 
(45141) 27. jan. 2023
Lær om sikkerhedsforanstaltninger og brandslukning ved gnistproducerende 
værktøj.

Arbejdsmiljø v/svejsearbejde (44530) 30. jan. 2023
Lær om arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsearbejde.

Vejen som arbejdsplads – lovkrav (47136) 31. jan. – 1. feb. 2023
Lær om sikkerheden ved at have vejen som arbejdsplads.

Jobplan, CV og ansøgningsskrivning, kompetenceplan (47632) 
2. feb. 2023
Lær at lave en jobplan, skrive CV og ansøgning, samt din egen kompetence-
plan.

Afslutning og evaluering 3. feb. 2023
Udlevering af kursusbeviser og evaluering af kursusforløbet.

Virksomhedspraktik 6. feb. – 17. feb. 2023
10 dages virksomhedspraktik (sidemandsoplæring).

Hvorfor vælge uddannelsesforløbet?
Med dette uddannelsesforløb i rygsækken står du forrest 
i køen, når fjernvarmevirksomheder skal ansætte nye 
medarbejdere med kompetencer indenfor fjern-
varmeområdet. Du bliver klædt på til at løse 
opgaver her og nu, men også til at erhverve 
endnu flere kompetencer indenfor svejsning 
og opbygning af fjernvarme. 

Den 8. november afholdes 
informationsmøde om uddan-
nelsen. Her kan du høre mere 

forløbet og få afklaret, om det er noget for dig. Se mere på bagsiden.



Kom til informationsmøde d. 8. november

Den 8. november kl. 8.30-12.00 afholder vi informationsmøde om det nye 
uddannelsesforløb som fjernvarme-rørsvejser. Til informationsmødet vil du få 
en introduktion til uddannelsesforløbet, møde nogle af de dygtige undervisere, 
samt få en rundvisning på TECHCOLLEGE. Derudover vil du også kunne møde 
de deltagende virksomheder, som vil fortælle om arbejdet som fjernvarme- 
rørsvejser. 

Informationsmødet foregår på:
TECHCOLLEGE, Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Øst. 

Vi glæder os til at se dig.

Vil du vide mere?

Palle Thorngaard Balzer

Salgs- og forretningsudvikler 

Mail: paba@techcollege.dk

Telefon: 2526 6238

Henrik Holm Jensen

Salgs- og forretningsudvikler 

Mail: heje@techcollege.dk

Telefon: 2526 6671
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