Heta arbeten

Att veta hur du kan förhindra brand på din arbetsplats är livsviktigt.
I vår heldagskurs Heta arbeten, får du genom praktiska övningar och teori lära dig
om risker och förebyggande åtgärder för att förhindra brand eller annan skada.
Syfte och mål med utbildningen
Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning
eller gnistbildning till exempel svetsning,
skärning, lödning och arbete med varmluftspistol
eller sliprondell. För att få utföra heta arbeten
behöver du ha ett giltigt certifikat, detta är ett krav
från försäkringsbolagen.
Efter avslutad utbildning ska du kunna tillämpa
säkerhetsreglerna för heta arbeten. Du ska även ha
kunskap för att bedöma risker för person och
egendomsskador samt veta hur du kan begränsa
och förebygga riskerna för brand på din arbetsplats.

Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta
Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och
företagsledare som är beställare av Heta Arbeten
och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
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Säkerhetsreglerna för Heta arbeten
Tillstånd/Kontrollista
Lagar, förordningar, författningar
och föreskrifter
Brandskyddsorganisationen
Brandteori
Risker i den egna arbetsmiljön
Brand- och skadeförebyggande
åtgärder
Ansvarsfrågor i samband med heta
arbeten, försäkringsvillkor och
entreprenadavtal
Den egna utrustningen och olika
typer av släckanordningar
Larmning och utrymning
Praktikfall
Praktiska släckövningar

Plats för utbildningen

Efter godkänd utbildning

Utbildningen kan ske antingen på plats
på företaget eller på någon av Monticos
utbildnings-, test- och valideringsenheter.

Brandskyddsföreningens certifikat utfärdas,
som sedan är giltigt under 5 år.

Nytt från 2018 är att vi även kan utföra
utbildning Heta Arbeten på engelska och
polska.

Montico som din utbildningspartner

För mer information

•

Komplett matchningsföretag
Vi levererar kvalitetssäkrade helhetslösningar till dig och ditt företag.

•

Gedigen erfarenhet
Vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

På vår hemsida www.montico.se hittar
du mer information om våra utbildningar.
Där hittar du också ditt närmaste kontor.
Du kan även ringa oss på telefon
0200 -76 70 00 så berättar vi mer!

•

Vår kunskap, din trygghet
Vi erbjuder spetskompetens inom samtliga
våra utbildningar, tester och valideringar.

•

Flexibla
Det är ditt behov som styr.

