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Montico erbjuder mer än femtio företagsutbildningar, de flesta skräddarsydda med ett
anpassat innehåll och upplägg efter företagets behov och önskemål. Vi ger företagsanpassade utbildningar inom svets, CNC och maskin och säkerhet samt utbildning inom
ledarskap och via nätverk. Många av utbildningarna kan utföras på beställande företag
med maskiner och utrustning som används i verksamheten, vilket gör utbildningen både
kostnadseffektiv och lättillgänglig. Vi kan nu också erbjuda teoridelen för vissa kurser online.
För mer information, kontakta oss:
Företagsutbildningar och valideringar
Camilla Svanborg
camilla.svanborg@montico.se
Monticos företagsutbildningar
stärker kompetensen hos
anställda samt bidrar till ökad
effektivitet och lönsamhet.

Telefon 0140-59 90 03
Ledarskap/Nätverk
Michael Kullberg
michael.kullberg@montico.se
Telefon 036-17 33 33
Läs mer om våra företagsutbildningar på
www.montico.se.

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag och är
godkänd som utbildare av bland annat Svetskommissionen, Skärteknikcentrum, Transportfackens Yrkesoch Arbetsmiljönämnd samt Liftutbildningsrådet.
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Innehåll

Maskin och säkerhet

Svetsteknik

CNC-teknik/industri

Varje år sker det onödiga
olyckor på svenska arbetsplatser som hade kunnat undvikas
med utbildad personal. Våra
utbildningar och tjänster inom
maskin och säkerhet ökar säkerheten och effektiviteten, dels
på arbetsplatsen men också för
transporter ute på våra vägar.

Kraven på svetsande produktion
höjs för varje dag som går och
är idag högre än någonsin. Vi
erbjuder både utbildningar och
tjänster inom svetsteknik som
kvalitetssäkrar er produktion
enligt branschens alla regler.

Inom CNC-teknik/industri erbjuder vi både företagsanpassade utbildningar och öppna kurser
som matchar företagets behov.

Läs om våra utbildningar
inom maskin och säkerhet
på sidorna 6-19.

Läs om våra utbildningar inom
svetsteknik på sidorna 20-25.

Läs om våra utbildningar inom
CNC-teknik/industri på sidorna
26-27.

Validering

Ledarskap

Nätverk

Vi validerar och kompetenssäkrar
anställda inom produktion enligt
Svensk Industrivalidering, en valideringsmetod som är legitimerad
och förankrad inom hela industrin. Det ger en sammanhållen
nationell struktur för validering
och certifiering.

Inom ledarskap erbjuder vi både
företagsanpassade utbildningar
och öppna kurser som matchar
företagets behov.

Söker du en mötesplats där du
kan träffa andra i samma yrkesroll
som du och utbyta erfarenheter?
Vi erbjuder även strategisk kompetensförsörjning i nätverksform.
Välkommen till något av våra
nätverk!

Läs om våra utbildningar
i ledarskap på sidorna 34-37.

Läs om våra nätverk på
sidorna 38-43.

Läs om validering på sidorna
28-33.

www.montico.se
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Nu erbjuder vi teoridelen av våra utbildningar online!

Nu har den som bokar truckutbildning via Montico eller bokar utbildning i kran- travers- och andra lyftanordningar
via oss möjlighet att utföra utbildningens teoretiska delar online genom vår digitala läroplattform. Teorin kan göras
närsomhelst och kräver bara en dator eller mobil och uppkoppling till internet. Efter avklarad teoriutbildning görs övningskörning och uppkörning på någon av våra utbildningsenheter runtom i landet eller på arbetsplatsen. Vi kommer
succesivt att utöka antalet kurser som finns tillgängliga online. Atuell information hittar du på vår hemsida.
Så här gå onlineutbildningen till:
1.
2.
3.
4.

Ett övnings- och uppkörningstillfälle bokas antingen via www.montico.se eller per telefon 0200-76 70 00.
Montico sänder därefter en länk till onlineutbildningen där kursens teoretiska delar genomförs.
Efter avklarad onlineutbildning är det dags för det övnings- och uppkörningtillfälle som bokats tidigare.
Vid godkänd uppkörning utfärdas ett utbildningsbevis. Utbildningen kan registreras på ID06-kortet.

Borttappat utbildningsbevis?
Har du tappat bort ditt utbildningsbevis och behöver ett nytt? Om du gått utbildning hos Montico och tappat bort
ett utbildningsbevis som du fått utfärdat av oss, så kan vi hjälpa dig att få ett nytt. Läs om hur du kan göra här eller
kontakta oss.

ID06-ackrediterad kompetensregistrator
När man går utbildning hos Montico kan man, utöver det vanliga kursintyg, få sin kompetens registrerad på sitt ID06kort. Detta gör det lätt att få en samlad bild över genomgånga utbildningar.
Mer information finns på vår hemsida www.montico.se. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefon
0200-76 70 00.
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Företagsanpassade eller öppna utbildningar?
Företagsanpassade kurser innebär att vi skräddarsyr en utbildning för just din organisation utifrån vad du och ditt
företag behöver. Oftast kommer vi till din verksamhet och utbildar på plats med befitlig utrustning, vilket gör utbildningen både kostnadseffektiv och lättillgänglig.
Om endast någon eller några medarbetare i organisationen behöver kompetensutveckling inom ett särskilt ämne
kan man välja en öppen kurs, vissa där teoridelen kan göras online. Vi kan även erbjuda distansutbildningar för vissa
kurser, det vill säga lärarledda digitala utbildningar enligt ett fastställt schema som bokas via vår hemsida. Till våra
öppna kurser är även privatpersoner välkomna för att vidareutbilda sig eller komplettera sin kompetens.
Läs mer om när och på vilka orter våra öppna kurser hålls på vår hemsida www.montico.se. Där kan du även boka in
dig direkt eller lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig inför en kursstart eller om du som företag vill ha en offert
på företagsanpassad utbildning.

www.montico.se
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Maskin och säkerhet

Truckförarutbildning för A- och B-truckar

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för
bara en skyldighet. Utbildade truckförare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar
antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Monticos truckförarutbildningar ger
en teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) och vi utbildar enligt TLP 10,
Truckläroplan 10.
Om utbildningen
Den teoretiska delen av vår utbildning sker online, vilket gör det möjligt att genomföra teoridelen på tider som passar både företag och individ. Slutprov görs sedan på plats på företaget med företagets egna truckar eller alternativt
på någon av Monticos utbildningsenheter. Vi erbjuder dessutom en lärarledd distansutbildning online samt företagsanpassad utbildning för trucktyper A, B, C och D som då genomför på det beställande företaget, med företagets
egna truckar. Utbildningens praktiska delar anpassas efter deltagarens tidigare kunskaper.
Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i respektive typ. Föraren kan använda trucken med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal. Utbildningsbevis utfärdas till godkända förare och utbildningen går att registrera på deltagarens personliga
ID06-kort.
Notera: Det är arbetsgivaren som utfärdar körtillstånd. I körtillståndet ska arbetsgivaren ange vilka truckar som får
användas, i vilka lokaler, för vilka arbetsuppgifter och hur länge det ska gälla.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som företagsanpassad
utbildning på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning.............................................................................................................................................4 700:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Repetitionsutbildning truck

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

För att behålla säkerheten och effektiviteten på företaget rekommenderar Arbetsmiljöverket (AFS 2006:5) att alla som
kör truck i arbetet och har godkänt truckkort i någon av typerna A, B, C eller D bör genomgå en repetitionsutbildning
efter tre till fem år. Deltagaren får repetera sina färdigheter och kunskaper för att fortsätta utföra sitt arbete med fokus
på hög säkerhet och förbättrad effektivitet. Utbildningen består av teoretisk genomgång och ett teoretiskt slutprov
som båda sker online, alternativt företagsanpassad utbildning på platse hos beställande företag.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som företagsanpassad
utbildning på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Onlineutbildning samt övning/uppköning........................................................................................................2 300:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Maskin och säkerhet

Utbildning för förare av kran, travers
och andra lyftanordningar

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Alla som arbetar med traverser och lyftanordningar ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ha
teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Syftet med utbildningen är i första hand att minska
antalet personskador genom högt fokus på säkerhet, men också att öka effektiviteten och därmed sänka
företagets kostnader.
Om utbildningen
Den teoretiska delen av vår utbildning sker online, vilket gör det möjligt att genomföra teoridelen på tider som
passar både företag och individ. Slutprov görs sedan på plats på företaget med företagets egen utrustning eller
alternativt på någon av Monticos utbildningsenheter. Vi utbildar enligt AFS 2006:6 och SS-ISO 9926-1. Efter
genomgången utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hur traverser och lyftanordningar körs,
med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal. Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd kurs och utbildningen går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som företagsanpassad utbildning på plats hos beställande företag.
Öppen utbildning......................................................................................................................................2 900:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Mobila arbetsplattformar – liftutbildning

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Syftet med utbildning i mobila arbetsplattformar är att öka både säkerhetstänket och effektiviteten hos liftoperatören och företaget och därmed minska risken för personskador samt företagets kostnader. Den ger deltagaren
grundläggande kunskaper i hur den mobila arbetsplattformen körs på ett resurseffektivt och säkert sätt.
Om utbildningen
Montico utbildar enligt LLP 1, Liftläroplan 1, som är utformad efter AFS 2006:6 och SS-ISO 18878:2013. Utbildningen består av teoretisk och praktisk genomgång, övningskörning och uppskrivning. Den äger rum antingen i
våra utbildningslokaler eller på företaget och kan anpassas till olika lifttyper som till exempel skylift, saxlift eller
bomlift. Utbildningsbevis, giltigt i fem år, utfärdas till godkända förare efter utbildningen. Denna utbildning går
att registrera på deltagarens personliga ID06-kort. Enligt Liftutbildningsrådet ska repetitionsutbildning därför
göras var femte år.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på plats på Montico eller som företagsanpassad utbildning på plats på beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico.................................................................................................................2 900:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

www.montico.se
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Maskin och säkerhet

Fallskyddsutbildning, grund (1/2 dag)
Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen
på ett säkert sätt krävs utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3)
Om utbildningen
Med rätt fallskyddsutbildning ska den som arbetar på hög höjd kunna känna sig trygg. Vi erbjuder utbildning i fallskydd
för att på ett säkert sätt kunna arbeta på hög höjd. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur den personliga
skyddsutrustningen ska användas för att uppnå optimal säkerhet. Utbildningsbevis utfärdas efter godkänd kurs och
utbildningen går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort. Utbildningen bör repeteras vart femte år.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico........................................................................................................................2 300:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Utbildning/certifiering av besiktningsman för pallställ och
andra ställage (1 dag)
Enligt Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning) ska en undersökning
och riskbedömning av pallställ och andra ställage göras för att säkerställa att de kan användas med betryggande
säkerhet. Okulär kontroll ska ske av lagerinredning varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån riskbedömning. Var 12:e månad ska besiktning ske av en utbildad person (expertbesiktning) som ska säkerställa den årliga
kontrollen enligt SS-EN 15635.
Om utbildningen
Montico utbildar personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen. Vi undervisar i vilka
regler som gäller för exempelvis utvärdering av skada på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för mätning
och klassificering av skador på stolpar och stag och belastningsskyltar. Utbildningen genomförs på plats hos kund då
teoretiska moment blandas med praktisk besiktning av utvalda existerande pallställ eller annat ställage.
Utbildningen avslutas med certifiering. Certifikatet är giltigt i fem år. Efter genomförd utbildning och godkänd certifiering har deltagaren kunskap om hur den regelbundna kontrollen genomförs samt ansvara för den årliga expertbesiktningen.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på plats på Montico eller som företagsanpassad utbildning på plats på beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico......................................................................................................................22 000:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Säkra Lyft - lastkopplare, signalman (1/2 dag)
Utbildningen ger förutsättningar att arbeta för en säker arbetsmiljö och förebygga risken för olyckor med lyftredskap i
samband med tunga lyft. Vi utbildar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och har utbildad instruktör av Entreprenörsskolan (BI) för Allmän ställningsutbildning och Säkra lyft.
Om utbildningen
Utbildningen i Säkra Lyft ger grundläggande kunskaper om vilken lagstiftning som gäller samt hur lyftarbete utförs
på ett säkert sätt. Deltagarna får kunskap i hur man agerar signalman vid lyft. Utbildningsbevis och intyg utfärdas till
godkända deltagare. Denna utbildning går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.
Utbildningsplats
Utbildningen kan ske antingen på deltagande företag eller någon av Monticos utbildningslokaler.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Allmän ställningsbyggnad upp till nio meter (1 dag)
Alla som bygger, förändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till nio meter ska enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ha genomgått ställningsbyggnadsutbildning. Detta ska styrkas med
ett utbildningsbevis. Efter genomgången ställningsutbildning har deltagaren kunskaper om hur man med hjälp
av riskbedömning planerar ställningsbygget samt hur man på ett säkert sätt bygger, nedmonterar eller ändrar en
byggställning.
Om utbildningen
Utbildningen består av förberedande studier, teorigenomgång samt skriftligt teoriprov. Kunskapsprovet är
utarbetat och fastställt av BCA (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd). Genomförande av kunskapsprov samt
utfärdande av intyg sker enligt de regler och riktlinjer som anges av RBK (Rådet för byggkompetens). Montico
utbildar där ni önskar, på ert företag eller i våra utbildningslokaler. Våra instruktörer är utbildade av Byggbranschens utbildningscenter för Allmän ställningsutbildning. Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.
Denna utbildning går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som företagsanpassad utbildning på plats hos beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.

www.montico.se
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Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P och BAS U (3 dagar)
Enligt Arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).
Den här utbildningen ger de kunskaper som krävs.
Om utbildningen
Under denna 3-dagarsutbildning får deltagaren den kunskap som krävs för både BAS-U och BAS-P (med möjlighet
att utöka med en dag). Kursen ger kunskap och kompetens om roller, arbetsmiljölagar, arbetsmiljöarbete samt de
olika föreskrifterna (AFS) som är tillämpliga i rollen.
Kursinnehåll:
Utbildningens innehåll är uppdelat i fyra olika kursavsnitt.
•
•
•
•

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift som helhet
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 – arbetsplatsen utformning
Grundläggande arbetsmiljökunskap – underlag för arbetsmiljöplan
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 – arbetsplatsen utformning

Förkunskaper
För att få ut mesta möjliga från denna utbildning bör deltagaren har en grundläggande kunskap i arbetsmiljöarbete.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på plats på Montico eller som företagsanpassad utbildning på plats på beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.

Skillnaden mellan BAS-P och BAS-U
BAS-P (P = Projekt)
Den som ansvarar för arbetsmiljöarbetet under projekt- /planeringsfasen av ett bygg- eller vägarbetsprojekt
BAS-P ser till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas när arbetet startar.
BAS-P tillser även att andra inblandade tex arkitekter, byggherrar och byggarbetare är informerade om upplägg och förändringar kring arbetsmiljön.

BAS-U (U = Utförande)
Den som ansvarar för arbetsmiljön under utförandefasen av ett bygg- eller vägarbetsprojekt. BAS-U gör
löpande riskbedömningar, ser till att arbetsmiljöplanerna följs och framförallt ser till att arbetsplatsen är säker.
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Bilder från några av våra företagsutbildningar.
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Brandfarliga Arbeten (1 dag)
Sveriges Byggindustrier har tillsammans med SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) tagit fram en utbildning som
kallas för Brandfarliga Arbeten. Brandfarliga Arbeten är för den som arbetar med moment där det finns risk för att en
brand kan uppstå.
Om utbildningen
Utbildningen ger deltagaren förståelse för de brandrisker som finns när man arbetar med verktyg som avger gnistor
eller värme som exempelvis svetsning, lödning eller torkning och uppfyller de krav kring heta arbeten som ställs i försäkringsvillkoren. För att för utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete krävs det att det finns en organisation bestående
av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska inneha giltigt certifikat, vilket vår utbildning ger.
Certifikatet är giltigt i fem år. Denna utbildning går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico, alternativt som
företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico......................................................................................................................2 495:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

ADR 1.3 – Hantering av farligt gods (1/2 dag)
Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste ha utbildning för detta. Det gäller för hela transportkedjan – från den som arbetar med ordermottagning till den som hanterar godset och/eller transporterna. Utbildningen
ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att personalen ska hålla sig uppdaterad på förändringar i
lagstiftningen. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen
repeteras vartannat år.
Om utbildningen
Monticos utbildning i ADR består av tre delar:
• Allmän utbildning
• Funktionsspecifik utbildning
• Säkerhetsutbildning.
Mer om varje utbildningsdel kan du läsa under kursinnehåll på vår hemsida www.montico.se.
Utbildningen avslutas med ett teoretiskt slutprov.
Dokumentation över utbildning ska kunna styrkas. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett ADR 1.3
intyg som lämnas till både deltagaren och arbetsgivaren. Intyget ska arkiveras av arbetsgivaren
och ska på begäran göras tillgänglig för den anställde och behörighet myndighet.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildning erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Ansvar och säkerhet i truckmiljö (1 dag)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) säger att den som leder och övervakar arbetet med truckar ska ha
den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert. Monticos utbildning
Ansvar och säkerhet ger deltagarna kunskap om vilka krav som ställs på både företaget och truckförarna. Detta
skapar en tryggare och säkrare arbetsmiljö.
Om utbildningen
Utbildningen består av en teoretisk genomgång där de föreskrifter och lagar som gäller gås igenom. Vi
fördjupar oss extra i riskbedömning och hur denna ska genomföras. Efter godkänd utbildning utfärdas
ett skriftligt intyg till deltagaren. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud. Inga förkunskaper krävs.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildning erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Maskinförarutbildning, godshantering (2-4 dagar*)
Utbildade maskinförare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Montico utbildar enligt TYA:s (Transportfackens
Yrkes- och Arbetsmiljöverk) riktlinjer. Vi utbildar personal på plats på företaget eller i Monticos utbildningslokaler.
Om utbildningen
Utbildningen innefattar individuell bedömning av förkunskaper, teoretisk och praktisk genomgång, uppskrivning
samt uppkörning och ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur en hjullastare körs på ett resurseffektivt och
säkert sätt vid godshantering. Har deltagaren 30 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet tilldelas ett yrkesbevis. Annars får deltagaren ett utbildningsbevis och möjlighet att dokumentera kommande praktisk erfarenhet.
Utbildningen vänder sig till alla som kör hjullastare med tillbehör, till exempel pallgafflar, skopa eller schaktblad
på samtliga underlag och på allmän väg. Viss erfarenhet av arbete med hjullastare krävs samt att:
•
•
•

Deltagaren måste ha fyllt 18 år.
För att köra en oregistrerad hjullastare krävs traktorkörkort.
För att köra en registrerad hjullastare (motorredskap klass 1), krävs B-körkort.

Montico kan utfärda TYA:s utbildningsintyg för de som arbetar inom TYA och BYN (Byggnadsindustrins
Yrkesnämnd) avtalsområden. Detta intyg kan efter 30 månaders erfarenhet bytas ut mot yrkesbevis.
* Vi anpassar utbildningens praktiska delar efter deltagarens tidigare kunskaper.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildning erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Instruktörsutbildning:
Kran, travers och andra lyftandordningar (2 dagar)
Denna instruktörsutbildning vänder sig till den som ska verka som instruktör på företaget gällande
kranar, traverser och andra lyftredskap. Deltagaren bör ha en god kännedom om materialhantering med
kranar, traverser och andra lyftanordningar och kan idag arbeta som exempelvis arbetsledare, traversförare
eller skyddsombud.
Om utbildningen
Montico instruktörsutbildningen bygger på innehållet i AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och
lyftredskap” samt ISO 23853 ”Lyftkranar – utbildning av lastkopplare och signalmän” och ISO 9926-1
”Utbildning av kranförare”. Efter utbildningen blir deltagaren en av Montico avtalad instruktör samt blir
även en del av Monticos instruktörsnätverk där återkommande aktiviteter sker såsom nätverksträffar och
spridande av information samt möjlighet att använda sig av Monticos utbildningsmaterial. I utbildningen
ingår även stöd/coaching av Monticos egna instruktörer ingår. Instruktörsutbildningen kan ske direkt på
företaget eller i någon av Monticos utbildningslokaler.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildningar erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Instruktörsutbildning:
Mobila arbetsplattformar (2 dagar)
Det är enligt AFS 2006:6 krav på att alla som använder mobila arbetsplattformar måste ha dokumenterad utbildning
som ska kunna styrkas med utbildningsbevis. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningen av arbetstagarens kunskaper
och ser till att de är relevanta och tillräckliga.
Om utbildningen
Utbildningen följer anvisningarna i ISO 18878:2004 och den gällande liftläroplan (LLP) som fastställt av Liftutbildningsrådet (LUR). Instruktörsutbildningen vänder sig till den som ska verka som liftinstruktör på företaget och deltagaren bör ha några års erfarenhet av användning av liftar. Efter godkänd utbildning kan deltagaren verka som instruktör
på företag gällande mobila arbetsplattformar.
Deltagaren blir en av Montico avtalad liftinstruktör och har möjlighet att använda sig av Monticos utbildningsmaterial
samt få stöd/coachning av Monticos egna instruktörer. Deltagaren blir även en del av Monticos instruktörsnätverk där
återkommande aktiviteter sker såsom nätverksträffar och spridande av information.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildningar erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Instruktörsutbildning:
Truck A och B (2 dagar)
Enligt AFS 2006:5 ska arbetsgivare se till att arbetstagare har den utbildning som krävs för att undgå riskerna i
arbetet med truck. Arbetstagaren ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i truckanvändning. Montico
erbjuder en instruktörsutbildning för truck och vänder sig till den som ska verka som truckinstruktör på företaget.
Efter godkänd utbildning kan du verka som truckinstruktör på företaget.
Om utbildningen
Utbildningen följer läroplanen för truckförarutbildning (TLP 10) som fastställts av arbetsmarknadens parter.
Deltagaren bör ha en god kännedom om materialhantering med truck som till exempel arbetsledare, truckförare eller skyddsombud och inneha ett giltigt truckkort. Instruktörsutbildningen kan ske direkt på företaget eller i
någon av Monticos utbildningslokaler.
Efter avslutad och godkänd utbildning blir deltagaren av Montico avtalad truckinstruktör och har möjlighet att
använda sig av Monticos utbildningsmaterial samt få stöd/coachning av Monticos egna instruktörer. Deltagaren
blir även en del av Monticos instruktörsnätverk där återkommande aktiviteter sker såsom nätverksträffar och
spridande av information.

Pris

Delar av denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Ovan utbildningar erbjuds som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare (1/2 dag)
Tidig och effektivt utförd hjärt- och lungräddning räddar liv. Montico ger utbildning inom hjärt-lungräddning
(HLR) med utbildare som är certifierade av Svenska HLR-rådet.
Om utbildningen
På den här utbildningen lär sig deltagaren att utföra en korrekt hjärt- och lungräddning och hur man kan
använda en hjärtstartare. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
• Identifiera hjärtstopp och luftvägstopp.
• Känna till hur man larmar via 112 och ha kännedom om alarmoperatörens stödjande roll.
• Vara motiverad och utföra HLR med god kvalitet.
• Förstå vikten av regelbunden träning.
Efter genomgången kurs erhålls ett kompetensbevis. Enligt Svenska Råd för Hjärt- och lungräddning bör
utbildningen repeteras varje år. Denna utbildning går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som
företagsanpassad utbildning på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico.............................................................................................................2 700:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 (1 dag)
Trafikverket kräver att de som utför Arbete på väg har anpassad kompetens för det arbete personen utför. Kraven är
ställda av Trafikverket för olika roller i egenskap av Byggherre enligt kontrakt. Trafikverket rekommenderar starkt att
andra byggherrar som kommuner, ledningsägare och deras leverantörer tillämpar samma kompetens-, certifieringsoch utbildningskrav då kravdokumenten motsvarar de krav som Arbetsmiljölagstiftningen ställer i AFS 1999:3 §§
81-86 och AFS 2001:1.
Om utbildningen
Utbildningarna inom arbete på väg vänder sig till personer som utför vägarbete. Grundutbildningarna är indelade i
tre inriktningar (grundkrav APV):
Arbete på väg 1.1
Alla personer som utför arbete på väg ska:
• Inneha allmän grundkompetens.
• Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
• Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
• Förstå samband mellan trafikstörande arbete och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
Arbete på väg 1.2
• Kompetenskrav för vissa förare av vägunderhåll-, service och arbetsfordon.
• Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon och markplacera vägmärken.
Personer med denna kompetens får markplacera vägmärken. Tillsammans med personal med kompetens 2.2 får personen även vara behjälplig vid utmärkningsarbeten.
Arbete på väg 1.3
Denna utbildning täcker kompetenskrav för att få utföra vägarbeten eller liknande arbeten. Personer med denna
kompetens får behörighet att utföra vägarbete på en vägbana eller tillhörande innerslänt/vägslänt där passerande
fordon förekommer till exempel:
• Utföra anläggningsarbete, exempelvis montera vägräcke, lägga kantsten.
• Utföra projekterings- eller servicearbeten, exempelvis montera vägmärken, utföra renhållning.
• Vara medarbetare till personal med kompetens 2.
Samtliga grundutbildningar (1.1, 1.2 och 1.3) ingår i Monticos utbildning under 8 timmar. Efter genomförd utbildning
utfärdas intyg. Utbildningen går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som
företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico........................................................................................................................2 995:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Arbete på väg 2.2/3A (2 dagar)
Kompetenskrav APV utförare – 2.2/3A Utmärkesansvarig
Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar (tidigare Arbete på väg 3A enligt TRVK 2012:86).
Om utbildningen
Utbildningen riktar sig till personer som svarar för följande arbeten:
• Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
• Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavare av trafiksignal.
• Ser till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är
rätt utrustade för aktuellt arbete.
• Leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och
skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt.
Utbildningen genomförs under 2 dagar antingen på en Montico utbildningsenhet eller på distans. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg. Vid behov ska deltagarna, efter genomförd utbildning, skriva Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet gäller i 4 år.
Kompetenskrav APV utförare – 2.2/3B Vakt eller trafikdirigent
Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personer som utför arbete som vakt eller trafikdirigent
(tidigare Arbete på väg 3B enligt TRVK 2012:86).
Om utbildningen
Utbildningen riktar sig till personer som svarar för följande arbeten:
• Utför det praktiska arbetet som vakt eller trafikdirigent.
• Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering, exempelvis handhavare av trafiksignal.
• Leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av utförande av
trafikdirigering, exempelvis vakt.
Utbildningen genomförs under 2 dagar antingen på en Montico utbildningsenhet eller på distans. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg. Vid behov ska deltagarna, efter genomförd utbildning, skriva Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet gäller i 4 år.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppen utbildning förlagd på Montico eller som
företagsanpassad utbildning på plats hos beställande företag. Pris exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico.................................................................................................................6 800:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Arbete på väg Kompetens för utförare av vinterväghållning (1 dag)
Trafikverket kräver att de som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1–3 ska ha kompetens för uppgiften. För personer som utför vinterväghållning på Trafikverkets andra vägklasser, kommunala vägar och enskilda vägar är utbildningen rekommenderad.
Om utbildningen
Under utbildningen behandlas nedan ämnen:
• Bärande maskiner och dess användningsområden.
• Plogtyper – lämplighet vid olika typer av väder och vägar.
• Saltspridningsmetoder – lämplighet vid olika typer av väder och väglag.
• Mekanisk halkbekämpning – lämplighet vid olika typer av väder väglag.
• Principskillnad för vinterväghållning mellan vinterväg klass 1-3 och GC-väg.
• Grundläggande meteorologi – temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttruck, varm/kallfronter
och vägförhållandets påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.
• Principer för förebyggande halkbekämpning.
• Utbildningen genomförs under 1 dag. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.
Efter avslutad utbildning kan deltagaren metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och
vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken. Vid behov ska deltagarna, efter genomförd
utbildning, skriva Trafikverkets certifieringsprov (SIK-krav) med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet
gäller i 6 år. Denna utbildning går att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som
företagsanpassad utbildningar på plats hos beställande företag. Priser exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico........................................................................................................................2 995:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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Yrkeskompetensbevis – YKB (1 dag per delkurs)
Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar
och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas vart 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas
upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.
Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem
delkurserna) till Transportstyrelsen. Från och med 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att
utfärda yrkeskompetensbeviset.
Delkurs 1 – Effektiv körning
Delkurs 2 – Lastning, säker transport, lossning
Delkurs 3 – Kör- och vilotider, arbetsmiljö
Delkurs 4 – Din hälsa
Delkurs 5 – Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld
Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om. Enligt lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens finns det undantag från krav på yrkeskompetensbevis.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som
företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. Priser exklusive moms.
Öppen utbildning hos Montico, vardagar.................................................................................................1 200:-/pp.
Öppen utbildning hos Montico, helgdagar...............................................................................................2 000:-/pp.
Företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.
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International Welding Specialist - IWS (5 veckor)
I takt med att fler regelverk ställer ökade krav på svetsande personal, ökar de formella kraven på de svetsansvariga
på företagen. EN ISO 3834 kräver en kompetent svetsansvarig och de grundläggande kraven på svetsansvarig finns
angivna i ISO 14731. Utbildningen vänder sig till blivande svetsspecialister med hela världen som arbetsområde och
bedrivs under 5 veckor med tid för självstudier.
Om utbildningen
Utbildningen är indelad i fyra moduler:
• Modul 1 – Svetsprocesser och utrustning.
• Modul 2 – Materiallära och svetsmetallurgi.
• Modul 3 – Konstruktion
• Modul 4 – Svetsproduktion
Dessutom, praktisk träning med olika svetsmetoder; MMA, MIG/MAG, FCW, TIG och gassvetsning/skärning.
För att kvalificera sig till utbildningen krävs tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av följande utbildningar:
• Gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning.
• Verkstadsskola 2 år, Plåt- och svetslinje.
• Alternativt 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskoleutbildning. För detta alternativ görs ett
allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Godkänt prov ger behörighet till utbildningen.
Antagningen till utbildningen sker efter att Svetskommissionen granskat inkomna anmälningar, betyg och andra
intyg. Efter godkänd utbildning blir deltagaren certifierad svetsspecialist med möjlighet att arbeta som svetsansvarig,
svetssakkunnig eller svetsledare. I utbildningen ingår även utbildning och certifiering för övervakning av svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 samt visuell kontroll. Utbildningarna genomförs utöver kurstiden för IWS-utbildningen men
ingår i kursavgiften.

Pris.
International Welding Specialist - IWS.......................................................................................71 500:-/pp. exkl. moms.
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Magnetpulverprovning, MT - Introduktion
I de fall krav inte föreligger på nivå 2 enligt ISO 9712 – Kvalificering och examinering av OFP-personal kan en
manuell magnetpulverprovning göras. Under denna utbildning får deltagare den teoretiska och praktiska kunskapen att själv kunna utföra magnetpulverprovning.
Om utbildningen
Kursinnehåll
• Allmänt om metoden
• Möjligheter och begränsningar
• Magnetiseringsmetoder och utrustning
• Kontroll av utrustning och utvärdering av indikationer
• Arbetsinstruktion
• Praktiska övningar

Magnetpulverprovning nivå 2
Magnetpulverprovning används för att göra sprickindikering genom att ett magnetfält induceras i ett provobjekt
med hjälp av exempelvis ett magnetok samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Om det finns en spricka
i objektet samlas kring denna och får eventuella sprickor att synas, dvs indikerar sprickan. Magnetpulverprovning
kan användas på material som låter sig magnetiseras.
Om utbildningen
Montico erbjuder en 2-dagars utbildning inom magnetpulverprovning. Vår utbildning följer de krav som ställs i
SS-EN ISO-9712. Examination i Magnetpulverprovning genomförs av CSM NDT Certification AB och kan göras i
anslutning till tvådagarskursen eller bokas separat. Efter godkänd examen kan kursdeltagaren bli certifierad i MT
2 enligt ISO 9712 och få ett certifikat.
Kursen kräver vissa förkunskaper som anges på www.montico.se.
Kursinnehåll
• Principen för magnetism och magnetiska fält
• Diskontinuiteter i material
• Magnetisering med elektricitet
• Val av magnetiseringsmetod

•
•
•
•
•

Magnetpulver och indikationer
Principen för avmagnetisering
Utrustning för magnetpulverprovning
Praktiskt handhavande, rapportering
Normer och provningsföreskrifter.

Behörighet
Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:
Industrisektor: Tillverkning.
Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade
metaller och legeringar).

Pris
Ovan utbildningar erbjuds individuellt som öppna utbildningar samt som företagsanpassade utbildningar. Utbildningsplats för både Magnetpulverprovning nivå 2 samt Magnetpulverprovning MT - Introduktion genomförs
i första hand på vårt svetstekniska center i Tranås där lokaler, utrustning och provrum för magnetpulverprovning
finns. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.
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Introduktion till Visuell kontroll, VT
Visuell kontroll är den mest förekommande och viktiga kontrollen för att kontrollera svets- och formfel. En svetsare
ska självklart kunna bedöma och utvärdera sin egen svetsning. I denna endagsutbildning erhålls kompetens inom olika ämnen som ger svetsaren förmåga att leverera kvalitet enligt exempelvis kraven i ISO 3834, och därmed förbättra
företagets produktionsekonomi.
Om utbildningen
Utbildningen ger kunskap i att tolka svetsbeteckningarnas innebörd och hur de används, kännetecken och bakomliggande orsaker för formavvikelser och svetsdiskontinuiteter (svetsfel). Deltagare får kunskaper i genomförande av
visuell kontroll. Utbildningen behandlar även olika typer av mätdon och mättekniker samt rutiner för rapportering.
Utbildningen hålls vid Monticos svetstekniska center och avslutas med skriftlig och praktisk examinering
Kursinnehåll:
• Svetsbeteckningar enligt SS-EN ISO 2553.
• Formavvikelser och svetsdiskontinuiteter enligt SS-EN ISO 5817 (stål) och/eller SS-EN ISO 10042
(aluminium).
• Visuell kontroll enligt SS-EN ISO 17637.
• Mätdon och mätteknik.
• Rutiner för rapportering.

Visuell kontroll nivå 2
Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom visuell kontroll. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets
för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningsinformation. Utbildningen följer de krav som ställs i SS-EN ISO 9712.
Om utbildningen
Visuell kontroll innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den
vanligaste provningsmetoden inom OFP (oförstörande provning). Efter godkänd examination kan kursdeltagaren bli
certifierad i VT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är
personligt.
Kursinnehåll:
• Metodens historik.
• Olika typer av svetsmetoder.
• Svetsdefekter.
• Korrosion och dess inverkan.
• Färg och ljusspektra.

•
•
•
•
•
•

Tillverkningsdefekter.
Driftinducerade defekter.
Det mänskliga ögat.
Svetsbeteckningar.
Normer och provningsföreskrifter.
Upprättande av provningsspecifikation.

Behörighet
Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:
Industrisektor: Tillverkning.
Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade
metaller och legeringar).

Pris
Ovan utbildningar erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.
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Introduktion till Penetrantprovning, PT
Penetrantprovning används för att göra sprickindikering genom att en färgad vätska (penetrant) appliceras på
objektets yta. Efter en tid torkas ytan av och framkallare appliceras på ytan. Framkallaren får då den färgade
vätskan som trängts ner i eventuella sprickor att synas, dvs indikerar sprickan. Penetrantprovning kan användas
på samma föremål som magnetpulverprovning men har fördel att det kan användas på icke poröst material,
icke-magnetiska material, metaller, glas, keramik och plast.
Om utbildningen
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskapen att själv kunna utföra penetrantprovning
där krav inte föreligger på nivå 2 enligt ISO 9712 – Kvalificering och examinering av OFP-personal. Utbildning
genomförs med fördel på vårt svetstekniska center i Tranås där lokaler, utrustning och provrum för penetrantprovning finns. Efter överenskommelse kan denna utföras på plats hos beställande företag.
Kursinnehåll:
• Allmänt om metoden
• Möjligheter och begränsningar
• Pentrantsystem och utrustning
• Kontroll av utrustning och utvärdering av indikationer
• Arbetsinstruktion
• Praktiska övningar

Penetrantprovning nivå 2 (förkortad, 2 dagar)
Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning. Vilka krav som ställs
finns specificerat under utbildningens innehåll. Efter godkänd examinering kan kursdeltagaren bli certifierad i
PT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.
Förkunskaper
Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/ MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar.
Nedan krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.
• Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
• Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
• Svetsbeteckningar: ISO 2553: Ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad mm.
Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.
Behörighet
Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till: Industrisektor: Tillverkning.
Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade
metaller och legeringar).

Pris
Ovan utbildningar erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.
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Grundläggande svetsutbildning
Förutsättningarna ändras ständigt i den svetsande produktionen och ofta behöver en omställning ske på den svetsande personalen. Ny produktion kan kräva kunskap inom andra svetsmetoder men även svetsarens kompetens behöver
dokumenteras och upprätthållas. Inga förkunskaper krävs.
Om utbildningen
Grundläggande svetsutbildning (GAS, MMA, MIG/MAG, TIG) ger kunskaper i svetsmetodens möjligheter och begränsningar, behärska tekniken och att kunna orientera sig i de gällande regelverken. Deltagaren väljer själv vilken
svetsmetod som är aktuell som exempelvis MMA eller MIG/MAG. Utbildningen går även att utforma så alla svetsmetoder täcks. Utbildningen varvar teori, praktik och går igenom olika svetsprocedurer, materiallära, WPS:er, olika
svetsbeteckningar, tillsatsmaterial, hälsa och säkerhet, praktisk svetsning i vald metod, läge och material.

Pris
Utbildningen erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på plats på Monticos svetstekniska center
i Tranås eller som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag. För upplägg och pris, kontakta
oss för offert.

Svetsbeteckningar och ritningsläsning
Ritningar innehåller en mängd information som ska tolkas på rätt sätt. Svetsande företagen vinner mycket tid och
säkrar kvalitet genom att se till att personalen kan läsa svetsbeteckningar och har kunskap att tolka en ritning. Utbildningen vänder sig till konstruktörer, svetsare, svetsansvariga och övriga personer som sysslar med svetsrelaterade
uppgifter.
Om utbildningen
Under utbildningen går vi igenom den aktuella standard som gäller för svetsbeteckningar (SS-EN ISO 2553) samt de
olika uppgifterna som kan finnas på en ritning. Ritningar som används kan med fördel vara företagens egna. Utbildningen ger deltagaren en grundlig genomgång av de viktigaste delarna på en ritning. Deltagaren lär sig även att
tolka svetsbeteckningar.

Pris
Utbildningen erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på plats på Monticos svetstekniska center
i Tranås eller som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag. För upplägg och pris, kontakta
oss för offert.
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WPS framtagning
Att kunna styra sin svetsande produktion genom användandet av WPS (svetsdatablad) både kvalitetssäkrar och
ökar företagets förmåga till god produktionsekonomi. Utbildningen vänder sig till konstruktörer, svetsare, svetsansvarig och övriga personer som sysslar med svetsrelaterade uppgifter.
Om utbildningen
Vår utbildning ger kunskap i vilka specifikationer som gäller enligt SS-EN ISO 15609 och dess underliggande
standarder gällande svetslägen, materialgrupper, svetsmetoder, skyddsgaser och verkningsgrad. Den avslutas
med skriftlig och praktisk examinering som leder till ett intyg som företaget kan använda för att exempelvis uppfylla kraven i ISO 3834. Kursen hålls vid Monticos svetstekniska center i Tranås.
Innehåll:
• Principen för magnetism och magnetiska fält
• Diskontinuiteter i material
• Magnetisering med elektricitet
• Val av magnetiseringsmetod

Pris

•
•
•
•
•

Magnetpulver och indikationer
Principen för avmagnetisering
Utrustning för magnetpulverprovning
Praktiskt handhavande, rapportering
Normer och provningsföreskrifter

Utbildningen erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på plats på Monticos svetstekniska
center i Tranås eller som företagsanpassade utbildningar på plats på beställande företag. För upplägg och pris,
kontakta oss för offert.

Svetsnätverk
Monticos svetsnätverk erbjuder en mötesplats där alla som arbetar inom svetsbranschen får möjlighet att träffa
andra och utbyta erfarenheter som är till nytta både individuellt och för företaget. Nätverket erbjuder intressanta
föreläsningar med gästföreläsare samt seminarier. Deltagarna får tillgång till rådgivning av Monticos svetstekniker under hela året och rabatt på svetsutbildningar.
I nätverket ingår bland annat:
• Intressanta föreläsningar och seminarier.
• Tillgång till rådgivning från svetstekniker.
• Rabatt på svetsutbildningar.
• Studiebesök hos medlemsföretag.
• Ett nätverk med branschkollegor och sakkunniga inom svetsbranschen.
• Lunch och fika vid varje träff.
Frågor och anmälan kan göras till Montico nätverksansvarig Pierre Tegenstam på telefon 0490-44 00 10 eller via
epost pierre.tegenstam@montico.se
Medlemskap per år i Montico svetsnätverk
Pris exkl. moms
..................................................................................................................................................................5 495:-/pp.
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Grundläggande mätteknik
Att kunna utföra mätningar och förstå sambandet mellan specifikation, kontroll och resultat är en självklarhet för
medarbetare inom svensk industri. Utbildningen kan äga rum på deltagande företag eller någon av Monticos utbildningslokaler.
Om utbildningen
Under utbildningen får deltagare en ökad förståelse för mätning och sambanden mellan specifikation, kontroll och
resultat. Deltagaren får även kunskap i att välja och använda mätdon på ett korrekt sätt. Utbildningen anpassas med
fördel efter företagets egna produktion och förutsättningar och kan med fördel kombineras med utbildningen Grundläggande ritningsläsning. För deltagare som arbetar med svetsning kan denna utbildning även genomföras i kombination med Visuell kontroll.
Kompetensområden:
• Mätteknik och mättekniska grundbegrepp
• Mätfel
• Handhållna mätdon – olika användningsområden och funktioner
• Mätmaskiner – olika användningsområden och funktioner
• Vård och skötsel av mätdon och mätmaskiner
• Kalibrering av mätinstrumnet
• Kontrolldokument

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som
företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.
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Grundläggande ritningsläsning
Det är ett måste att kunna tyda en ritning med dess ingående anvisningar för att kunna utföra sitt arbete på ett
korrekt sätt. Denna utbildning ger deltagaren en grundläggande kunskap i ritningsläsning. Utbildningen kan äga
rum på deltagande företag eller någon av Monticos utbildningslokaler.
Om utbildningen
Här får deltagaren lära sig exempelvis vyer och vyplaceringar, toleranser och måttsättning. Utbildningen kan
anpassas efter företagets egna produktion och förutsättningar. Denna utbildning kan med fördel kombineras
med utbildningen i Grundläggande mätteknik.
Kursinnehåll
• Vyer och vyplaceringar
• Olika typer av snitt
• Måttsättning med olika linjer och symboler
• Kedjemåttsättning, baslinjemåttsättning, koordinatmåttsättning och kombinerad måttsättning
• Förenklat ritsätt för gängor, fjädrar och kugghjul
• Toleranser och passningar inkl ISO toleranssystem
• Basmått, toleranssymboler och passningar
• Övriga toleransangivelser som t ex form och lägestoleranser och ytjämnhet

Pris
Denna utbildning erbjuds både individuellt som öppna utbildningar förlagda på Montico eller som
företagsanpassade utbildningar på plats hos beställande företag. För upplägg och pris, kontakta oss för offert.
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Vad innebär validering?
Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter
kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom
ett yrke eller yrkesområde.
Montico är ett ackrediterat testcenter och validerar
inom svets och CNC både branschgemensamt och
branschspecifikt (specifik för de olika branschernas
yrkesroller och arbetsinnehåll).

Svensk Industrivalidering
Svensk Industrivalidering är en organisation som
ansvarar för systems drift och vidareutveckling och
är huvudman för den valideringsmetod som Montico
använder sig av. Svensk industrivalidering är ett

begrepp och skyddat varumärke för ett sammanhållet
och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering
av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.
Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är
kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och
ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från
referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar
ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.
Läs mer på www.svenskindustrivalidering.se

Validering – Industriteknik BAS
Med Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring
vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. I baskonceptet säkerställs den lägsta
kompetensnivå som krävs för arbetsinnehåll som återfinns i samtliga branscher och där kravet på kompetens för att
klara jobbet är lika oavsett bransch. Kompetensbeviset fungerar i företag i samtliga branscher.
Om utbildningen
Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin.
Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtat direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer.
Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.
Kompetensområden i Industriteknisk BAS
• IT och automation
• Kvalitet
• Matematik
• Mätteknik
• Produktionsteknik – ekonomi

•
•
•
•

Ritningsläsning
Språk – engelska
Språk – svenska
Underhåll

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande företag.
Pris exklusive moms.
Validering - Industriteknisk BAS.......................................................................................................................3 200:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.
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Validering - Automation BAS
Automationslösningar utgör en snabbt växande del i industrins produktionsprocesser och har stor påverkan
på produktionspersonalens dagliga arbete. Svensk industrivalidering har tagit fram Automation BAS som är en
branschgemensam modell för validering av den automationskompetens som är generell och grundläggande för
industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning. Valideringen utförs på Monticos
test- och kompetenscenter runt om i Sverige.
Om utbildningen
Valideringen Automation BAS utförs genom ett webbaserat test som tar cirka 2,5 timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Därefter blir det enkelt att ta fram en konkret
utvecklingsplan. Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering av
de 5 specifika områdena i Automation BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka
med en kompletterande validering för Automation BAS. För den som inte validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga kompetensområden.
Kompetensområden:
• Hälsa, miljö och säkerhet
• IT och automation
• Kvalitet
• Matematik
• Mätteknik
• Produktionsteknik – ekonomi
• Ritningsläsning
• Språk – engelska
• Språk – svenska

Specifika områden för Automation BAS
• Underhåll Säkerhet
• Automatiska system
• Produktionseffektivitet
• Drift och övervakning
• Underhåll – automation

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande
företag. Pris exklusive moms.
Validering - Automation BAS.....................................................................................................................3 700:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.
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Validering - Underhåll BAS
Underhållsarbete säkerställer hög tillgänglighet och nyttjandegrad samt störningsfri produktion. Detta är nyckelfaktorer för konkurrenskraftig produktion. Teknisk utveckling skapar också behov av ett utökat underhållsansvar hos
produktionspersonalen. Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell
och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av
produktionsutrustning.
Om utbildningen
Underhåll BAS omfattar kompetenskrav i 16 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.
Kompetensområden:
• Hälsa, miljö och säkerhet
• IT och automation
• Kvalitet
• Matematik
• Mätteknik
• Produktionsteknik – ekonomi
• Ritningsläsning
• Språk – engelska
• Språk – svenska

Specifika områden för Underhåll BAS
• Underhåll
• Underhåll allmänt och underhållsplanering
• Förebyggande underhåll
• Avhjälpande underhåll
• Underhåll automation
• Mekanik – hydraulik – pneumatik
• Att arbeta säkert

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande företag.
Pris exklusive moms.
Validering - Underhåll BAS...............................................................................................................................3 700:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.
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Validering – CNC-teknik, grönt certifikat
CNC Teknik 2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som
krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och
kvalitetssäkrar. Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning.
Om utbildningen
Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta
med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande
kvalitets- och produktionskrav. Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö. Validering mot grönt certifikat utförs i
något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare. Tid 4+4 timmar.
Kompetensområden som valideras:
• Automation och produktionsövervakning
• Hälsa, miljö och säkerhet
• ISO-programmering
• Kvalitet
• Maskiner och produktionsutrustning
• Matematik
• Materiallära

•
•
•
•
•
•
•

Mätteknik
Produktionsteknik – ekonomi
Ritningsläsning
Skärteknik
Språk – svenska
Toleranser
Underhåll

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande
företag. Pris exklusive moms.
Validering - CNC-teknik, grönt certifikat.....................................................................................................8 500:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.
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Validering – CNC-teknik, blått certifikat
CNC Teknik 2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som
krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar
och kvalitetssäkrar. Blått certifikat säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att
självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess.
Om valideringen
Blått certifikat är en breddning och fördjupning av det gröna certifikatet och består av ytterligare tio specifika kompetensområden. Efter det webbaserade kunskapstestet genomförs ett praktisk test genom framtagning av metod och
bearbetningsdata för tillverkning av detalj. Tid 3,5+4,5.
Validering mot blått certifikat utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga
testledare. Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning
Kompetensområden:
• Beredning
• ISO-programmering
• Maskinteknik
• Matematik
• Materiallära

•
•
•
•
•

Mätteknik – toleranser
Produktionsteknik – ekonomi
Ritningsläsning
Skärteknik
Tekniska engelska

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande
företag. Pris exklusive moms.
Validering - CNC-teknik, blått certifikat...........................................................................................................8 500:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.

Kvalitetssäkrat
Huvudman för systemet CNC Teknik 2017 är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige. Föreningen
ansvarar för systemets drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter
från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.
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Validering - Svets VIT
Svets VIT är svetsbranschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kunskap och
kompetens som krävs för en konkurrenskraftig svetsande produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som
branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar. Svets VIT motsvarar kunskaper, färdigheter och kompetenser
enligt SeQF nivå 3 (läs mer om SeQF under utbildningsinformation). Den gör det enklare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.
Om valideringen
Valideringen Svets VIT utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga
testledare. Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning.
Svets VIT är indelad i åtta nivåer som visar hur avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser är
på respektive nivå. Nivåerna överlappar delvis varandra. Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med 6 kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö.
Kompetensområden:
• Hälsa, miljö och säkerhet
• Materialkunskap
• Ritningsläsning
• MIG-MAG, 135-138, teoretisk modul
• MMA, 111, teoretisk modul

•
•
•
•

TIG, 141, teoretisk modul
Praktisk modul metod 111
Praktisk modul metod 135
Praktisk modul metod 141

Om samtliga moduler godkänns vid validering utfärdas ett certifikat som garanterar den teoretiska
respektive praktiska kompetensen på nivå SeQF 3. Om någon av ovanstående moduler underkänns
vid valideringen utfärdas ett valideringsintyg som intygar vilka moduler som avklarats respektive
behöver kompletteras.

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande
företag. Pris exklusive moms.
Validering - Svets VIT.................................................................................................................................8 500:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.

Validering - Svets GRÖN
Svets GRÖN är svetsbranschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kunskap och
kompetens som krävs för en konkurrenskraftig svetsande produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som
branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.
Validering mot Svets GRÖN beräknas att sättas i drift under hösten 2020. Är ditt företag intresserat
av att delta i piloten? Kontakta Morgan Jansson på 0140-59 90 49 eller morgan.jansson@montico.se.
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Validering – Grafisk Grund

NYHET

Säkerställer yrkeskompetens i grafisk industri.
Grafisk Grund är den grafiska branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion och som är lönsam för både företag och medarbetare. Systemet
omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.
Om valideringen
Grafisk Grund bygger på Industriteknik BAS och kan kombineras med Automation BAS för befattningar som innebär
arbete i automatiserad produktion. Validering mot Grafisk grund utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter
och leds av utbildade och behöriga testledare. Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett
träffsäkert underlag för eventuell fortbildning.
Valideringen omfattar:
•
•
•
•

Grundläggande grafisk kunskap
Produktionsförståelse och system
Produktionsprocess
Underhåll och service

Pris
Denna validering genomförs på Monticos svetstekniska center i Tranås eller förlagd på plats på beställande
företag. Pris exklusive moms.
Validering - Grafisk Grund...........................................................................................................................8 500:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.

Kvalitetssäkrat
Grafiska företagen och GS-Facket är huvudmän för systemet som genom Grafiska Yrkesnämnden och
äger gemensamt samtliga valideringsmodeller och annan immateriell tillgång som hör till systemet.
Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av branschens företag som deltar aktivt som referensföretag
och är kravställare på systemets innehåll och utformning.
Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter
från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
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Montico Testcenter
Valideringar genomförs på Montico ackrediterade testcenter på flera orter i södra Sverige med utbildade och
behöriga testledare. Här följer informaton om orter och kontaktpersoner för våra testcenter.

Ort		Ansvarig 		Kontaktperson

epost

Karlstad
Montico AB		
Morgan Bråth		
morgan.brath@montico.se
Ljungby
Montico AB		
Ayoub Ayoub		
ayoub.ayoub@montico.se
Mjölby		Montico AB		Farah Khalaf		farah.khalaf@montico.se
Norrköping Montico AB		
Mikael Lundqvist
mikael.lundqvist@montico.se
Nyköping
Montico AB		
Stefan Karlsson
stefan.karlsson@montico.se
Olofström
Montico AB		
Linda Nilsson		
linda.nilsson@montico.se
Skoghall
Montico AB		
Morgan Bråth		
morgan.brath@montico.se
Tranås		
Montico AB		
Morgan Jansson
morgan.jansson@montico.se
Vimmerby
Montico AB		
Rickard Petersson
rickard.petersson@montico.se
Västervik
Montico AB		
Rickard Petersson
rickard.petersson@montico.se
Växjö		
Montico AB		
Sabah Al-fahdawi
sabah-hussein.al-fahdawi@montico.se
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Ledarskap

Ledarskapsutbildning - grund
Som ledare är det viktigt att känna sig trygg i sin roll och ha verktyg för att hantera och lösa besvärliga situationer. I
Monticos ledarskapsutbildning arbetar vi med en kombination av situationsanpassat och coachande ledarskap. Målet
med utbildningen är att få verktyg att hantera och lösa komplicerade situationer som kan uppstå. Att utveckla förmågan att ta ansvar för verksamheten och förmågan att leda personal mot gemensamma mål. Utbildningen vänder sig
till såväl den nytillträdda ledaren som till den mer erfarna chefen.
Om utbildningen
Utbildningen genomförs under en period om 3 månader där deltagaren däremellan får möjlighet att praktisera genomgångna moment, nya metoder och förhållningssätt. Nätverkande mellan deltagarna är en viktig del av lärandet.
Deltagaren får utbildning i coachning och kommunikation och dessutom ingår Thomas profilanalys som återkopplas
individuellt av en certifierad Thomas-konsult.
Ledarskapsutbildning - grund äger rum på Toftaholms Herrgård utanför Värnamo och/eller Hotell Gyllene Uttern,
Gränna, vid 5 utbildningstillfällen under en satt tidsram. Två av utbildningsdagarna är ett internat där övernattning
ingår.

Pris
Ledarskapsutbildning - grund 									Pris exkl. moms.
..............................................................................................................................................................28 200:-/pp
För större grupper, kontakta oss för offert.

Ledarskapsutbildning - fortsättning
Fortsättningsutbildningen i ledarskap är en fördjupning i deltagarnas egna ledarskapsutmaningar där vi arbetar med
ett verksamhetsfokuserat ledarskap. Utbildningen vänder sig till den som genomgått Ledarskapsutbildning - grund.
Om utbildningen
Deltagarna får lära sig värdefulla ledarverktyg och uppmanas samtidigt att ta tag i frågor från den egna organisationen. I utbildningen vävs begreppet medarbetarskap in från ord till handling samt stegen för ett modigare ledarskap
med struktur och tuff omsorg. Kursen fördjupar i det coachande förhållningssättet samt kommunikation och feedback. Utbildningen arbetar enbart med skarpa ”case”.
Detta är en tredagarsutbildning (2+1 dagar) inklusive internat på Toftaholms Herrgård utanför Värnamo och/eller
Hotell Gyllene Uttern, Gränna.

Pris
Ledarskapsutbildning - fortsättning
							 Pris exkl. moms.
.....................................................................................................................................................................18 900:-/pp.
För större grupper, kontakta oss för offert.
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Teamledarutbildning
Montico teamledarutbildning ger ett antal verktyg som stärker och hjälper deltagaren i rollen som teamledare.
Utbildningen relateras till deltagarens verklighet och erfarenheter. Övningar används som stöd för den individuella utveckling och kopplas till områden och problem som är aktuella från deltagarnas egna verksamheter.
Målet för utbildningen är att deltagaren ska ha erhållit ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen med
syfte att stärka rollen som teamledare. Individen får möjlighet att göra sin egen utvecklingsplan.
Kursen riktar sig till anställda som har en teamledarroll, arbetsledare, produktionsledare eller personer som kan
tänkas gå in i någon av dessa roller.
Utbildningens innehåll
Dag 1
• Mål och syfte med utbildningen, förväntningar, att lära känna.
• Befattningsbeskrivningen, rollens utmaningar, ledarskap, processer,
• Teamledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning.
• Att leda arbetskamrater.
Dag 2
• AIK, FIRO – hur en grupp fungerar och hur man gör den effektivare.
• Kort om DISC Thomas-analys, personliga beteendestilar.
• Konflikthantering, gruppövningar/bikupor/reflektion.
• Hemuppgift.
Dag 3 (ca 3v efter dag 1-2)
• Backspegel, redovisning hemuppgift.
• Kommunikation/feedback, teambyggarövning
• Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap.
Dag 4
• Motivation och engagemang, coachning, det coachande förhållningssättet.
• Individuell handlingsplan, personligt ”kontrakt”/bodyguard.

Montico Teamledarutbildning är förlagd på fyra separata utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfälle 2 och 3 får
deltagaren specifika hemuppgifter att lösa och reflektera kring.
Utbildningsplatser:
Montico, Klubbhusgatan 13 Jönköping
Montico, Västra vägen 14, Tranås
Alternativt annan ort/lokal enligt överenskommelse.

Pris

Hela denna utbildning är möjlig
att utföra på distans, online.

Teamledarutbildning
Pris exkl. moms.
................................................................................................................................................................7 900:-/pp.
Priset inkluderar fyra luncher och fika under utbildningsdagarna.
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Förhandlingsteknik
Att vara en bra förhandlare är en förutsättning för lyckade resultat i affärsförhandlingar och därmed bidra till ökad
lönsamhet. Denna utbildning är en introduktionskurs i förhandlingsteknik som riktar sig till roller inom företaget där
förhandlingar förekommer, exempelvis inköpare, produktionschefer och HR.
Målet med utbildningen är att få grundkunskaper kring förhandlingsupplägget, förberedelse och taktik samt förstå
hur olika typer av personligheter kan påverka förhandlingen. Kursen ger deltagaren olika verktyg för att lyckas.
Utbildningens innehåll
Dag 1
• Mål och syfte med utbildningen, förväntningar.
• Hur agerar du vid förhandling idag.
• Vilken personlighetstyp och vad innebär det?
• Förhandling – förstå din motpart.
• Förhandlingens grundregler.
• Förhandling – frågetekniker.
• Förberedelse, målsättning, strategi och planering.
• Teambuilding – hur vi ser på oss själva och varandra.
Dag 2
• Förhandling i svåra situationer.
• Taktiska utspel.
• Lagspelande förhandling.
• Internationell förhandling.
• Slutsatser och sammanfattning av vad som kommer göra skillnad.
Utbildningen ges under 2 heldagars internat. Kurslitteratur ingår och hålls på deltagande företag eller någon av
Monticos utbildningslokaler.

Pris
Ovan utbildning genomförs anpassad för beställande företag. Kontakta oss för offert.
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Ny i rollen-program
En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställde en bra start
i företaget, så att han eller hon snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av företagets kultur och kan komma
igång och leverera. I Monticos program “Ny i rollen” ger vi förutsättningar för att maximera nyttan av en nyrekrytering. Programmet riktar sig i första hand till nyanställda chefer och specialister.
Om utbildningen
I Monticos Ny i rollen-program arbetar vi tillsammans med den anställande chefen och den nyanställde för att
sätta upp tydliga målsättningar och synliggöra omgivningens förväntningar på rollen samt att gemensamt göra
rätt prioriteringar för arbetstiden. Allt för att ge den nyanställde förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb i
den nya rollen.
Programmet innehåller
• Befattningsbeskrivning
• Målsättningar såsom anställande chef ser det.
• Viktiga projekt/”avlastningar” första året och dess målsättningar.
• Stöd för att den med ny roll ska intervjua sin omgivning med förväntningar på den nya rollen
• Gemensam syn på prioritet ur tidsfördelning.
• Thomas-analys (DISC) inklusive återkoppling över telefon ca 1,5 tim.

Pris
Ny i rollen-program
Pris exkl. moms.
..............................................................................................................................................................46 000:-/pp.
Vid utökat program, kontakta oss för offert.
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Ledarnätverk
Detta är nätverket för ledare som i sitt arbete leder andra. Genom vårt ledarnätverk erbjuder vi en mötesplats där
ledare har möjlighet att träffa andra med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter. Våra ledarnätverk riktar sig
till exempelvis produktionschefer, produktionsledare, HR-chefer, logistikchefer, platschefer och VD. Kort sagt till alla
typer av chefer. Deltagarantalet i grupperna är 8 - 20 personer.
Fördelen med att nätverka
Att vara ledare är en ensam roll där snabba beslut ska tas. I nätverket, som består av gemensamma möten med utvalda teman, hjälper och stöttas deltagarna. Nätverket skapar dessutom möjlighet för deltagarna att vidga och odla sina
egna nätverk i närområdet och därmed ges större möjlighet att utnyttja dess fördelar. Tillsammans med kort resväg
för alla mötesdeltagare skapar vi ett tidseffektivt nätverk.
Nätverkets upplägg
Nätverket består av totalt fyra förmiddagsmöten per år som avslutas med lunch. Montico står som värd för första mötet och därefter blir någon av de deltagande företagen värd. Tillsammans med värdföretaget väljer vi ut två intressanta teman och skräddarsyr dem efter företaget.
Exempel på teman:
• Vad har vi lärt av Covid-19 och hur kan vi använda det?
• Kompetensmatrisen, ett av verktygen för strategisk kompetensutveckling.
• Teambyggande – utvecklande feedback.
• Coachande ledarskap – hur hjälper det mig?
• Konflikthantering i praktiken – hur gör man?
• Morgonmötet – nästa steg, visualisera och skapa delaktighet.
• Utvecklingssamtalet – maxa potentialen.
• ”Hjältar” och singelkompetenser – hur identifierar och stärker vi dem?
För närvarande finns aktiva nätverk i Skåne och Östergötland.

Pris
Ledarnätverk 		
				
			
Pris exkl. moms.
...................................................................................................................................................................7 900:-/pp.
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Det lokala VD-nätverket
Genom att VD-nätverket är lokalt, erbjuder det ett tidseffektivt sätt att vidga det egna nätverket och
ger större möjlighet att odla och utnyttja det. Nätverksgruppen för VD träffas 6 gånger under ett år på
varandras företag. Vid varje träff väljs ett intressant tema ut.
Exempel på teman:
• Ledarskapsutveckling, grupper, yngre talanger.
• Interna förankringsprocesser i praktiken.
• Organisationsutveckling – Vem är morgondagens chefer hos er?
• Hur formar och förankrar man den nya affärsplanen?
• Ständiga förbättringar – Ett normalläge bland alla i företaget?
• Coachande ledarskap – Hur kan det hjälpa mig?
• Konflikthantering i praktiken – Hur gör man?
• Företagskultur och dess betydelse, ”kulturkrockar” i företaget.
• Prestationslönesystem eller inte – vad skapar engagemang och vad dödar?
Plats för VD-nätverken
Jönköping och Tranås
Omfattning
Totalt 6 möten/år varav de flesta hos deltagande företag.
Vill du veta mer, kontakta verksamhetsutvecklare och ledare för VD-nätverken
Michael Kullberg, telefon 073-20 31 18, epost michael.kullberg@montico.se

www.montico.se

41

Nätverk

Nätverk för HR-chefer
Montico HR-nätverk är en lokal mötesplats för alla som arbetar med HR. För att göra nätverket så tidseffektivt som
möjligt förläggs träffarna nära deltagarnas ort och varje träff är ett kort, effektivt möte som fokuseras på ett prioriterat
tema per möte. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra i en ofta ensam roll.
Nätverkets upplägg
Nätverket består av totalt fyra kvällsmöten per år. Montico står som värd för första mötet och därefter blir någon av
deltagande företagen värd. Tillsammans med värdföretaget väljs två intressanta teman ut och skräddarsys efter värdens utmaningar.
Exempel på tema:
• Ledarskapsutveckling - yngre talanger.
• Organisationsutveckling – Successionsplan.
• Coachande ledarskap – Hur kan det hjälpa mig?
• Konflikthantering i praktiken – Hur gör man?
• Företagskultur och dess betydelse.
• Prestationslönesystem – skapar engagemang?
Plats för nätverk
Jönköping
Omfattning
Totalt 4 möten/år. Varje möte är 2,5 timmar.

Pris
Nätverk för HR-chefer
				
			
Pris exkl. moms.
......................................................................................................................................................................13 900:-/pp.
Vill du veta mer, kontakta verksamhetsutvecklare och nätverksledare Michael Kullberg,
telefon 0739-20 31 18, epost michael.kullberg@montico.se.
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Nätverk för produktionschefer/ledare
Vårt nätverk för produktionsledare vänder sig till produktionsledare, arbetsledare eller produktionschef
för ett lite mindre företag som har gemensamt att man leder andra.
Nätverkets upplägg
Att nätverka är ett sätt att hjälpa varandra i en ofta ensam roll som ständigt kräver snabba beslut. Nätverken är lokala och genomförs på flera orter. Genom att ha korta resor till och från mötena samt
korta möten där som fokuseras på prioriterade teman som gör möten mycket tidseffektiva. På detta sätt
vidgas det egna nätverket i närområdet. Nätverksgruppernas storlek är 8 -20 personer.
Vid varje möte väljer värden teman som skräddarsys för mötets agenda.
Exempel på tema:
• Lean – jakt på slöseri.
• Teambyggande – utvecklande feedback.
• Coachande ledarskap – Hur kan det hjälpa mig?
• Konflikthantering i praktiken – Hur gör man?
•
•

Morgonmötet – nästa steg, visualisera skapa delaktighet.
Utvecklingssamtal – maximera potentialen.

Plats för nätverksmöten
På plats hos deltagande företag (roterande). Nuvarande nätverk pågår i Ljungby och Jönköping.
Omfattning
Totalt 4 möten/år. Varje möte är 3 timmar.

Pris
Nätverk för produktionschefer/ledare 			
			
Pris exkl. moms.
............................................................................................................................................................3 900:-/pp/år
Vill du veta mer, kontakta verksamhetsutvecklare och nätverksledare Michael Kullberg,
telefon 0739-20 31 18, epost michael.kullberg@montico.se.
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Kompetensförsörjning

Montico är specialister på strategisk kompetensförsörjning.
Under 2018 till 2020 drev Montico ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden i samarbete med
arbetsmarknadens parter, och med IF Metall som projektansvarig. Målsättningen var att ge deltagande företag
ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning via regionala företagsnätverk
och med individuellt stöd i de enskilda företagen. För detta projekt skapade Montico den process som nu
ligger till grund för vidare arbete med att säkra kompetensen hos svenska industriföretag. Vi kallar processen
för Montico-modellen™.

Montico Kompetensforum
Plan för kompetensutveckling
Montico Kompetensforum är en serie träffar i nätverksform där vi hjälper företag att jobba strategiskt med kompetenshöjande insatser. Vi utgår från de verktyg och metoder som finns i Montico-modellen™ och arbetar fram en plan
för kompetensutveckling baserat på företagets specifika förutsättningar och behov. Montico-modellen ™ har hjälpt
ett 60-tal företag i EU-projektet Kompetenssäkrad industri.
Nätverken drivs som regionala nätverksträffar och med individuell coachning ger vi företag verktyg och metoder för
arbete med strategisk kompetensförsörjning.
Stärkt konkurrenskraft
Genom att arbeta långsiktigt och strukturerat med kompetensutveckling säkerställes att den kompetens som krävs
finns, både nu och i framtiden. Detta stärker företagets konkurrenskraft och ger bättre lönsamhet.
Modell med tydliga steg
Montico-modellen™ bygger på fem temabaserade nätverksmöten varvat med hemuppgifter. Inför varje möte får
företagen olika uppgifter att göra kopplat kring omvärldsanalys och kompetensbehov, som blir en del i genomförandet av det strategiska kompetensarbetet. Företaget får med sig konkreta verktyg och metoder som leder dem vidare
i processen steg för steg, för att slutligen ha en väl förankrad utvecklingsplan.

g

OMVÄRLDSANALYS

KOMPETENSANALYS

KOMPETENSPLANERING

GENOMFÖRANDE

UTVÄRDERING

g

För mer information kontakta Thomas Gustavsson, verksamhetsutvecklare och projektledare för Montico Kompetensforum på telefon 0140-59 90 15 eller epost thomas.gustavsson@montico.se

Pris
Montico Kompetensforum
						
Pris exkl. moms.
.................................................................................................................................................................24 900:-/pp.
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Montico och EFS-projekt för kompetensförsörjning
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som finansierar projekt vars syfte leder till kompetensutveckling,
sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser på svenska företag. EFS-rådet arbetar på uppdrag från
Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Montico är genom upphandling utvald som en
av leverantörerna med uppdrag att driva projekt inom ramen för EFS programområde kompetensförsörjning.

Projektet Framtidssäkrad industri
Den pågående pandemin har skakat om den svenska industrin. Såväl anställda som företagare oavsett bransch är
djupt bekymrade för framtiden Samtidigt skapar detta större fokus på att söka nya vägar när pandemin är över.
Inte att ställa in utan ställa om. Behovet av att stärka såväl företag som anställda för att vara redo när hjulen börjar
snurra igen är fokus. Projektet Framtidssäkrad Industri syftar till att genom branschvalidering och kompetenskartläggning synliggöra kompetensbehov gentemot industrins kompetenskriterier.
Genom detta projekt kommer företag och anställda att stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden.
Region Jönköpings län, i egenskap av projektägare, kommer att tillsammans med Region Kronoberg utveckla sin
roll och kapacitet som regionalt utvecklingsansvarig aktör när det gäller arbetet med kompetensförsörjningsfrågor
i relation till länens industri. Projektet drivs i Småland inklusive Öland och Gotland.

Projektet Kompetenssäkrad individ
Industrins kompetenskrav förändras ständigt. För att kunna behålla jobbet och utvecklas på sin arbetsplats krävs
kontinuerlig kompetensutveckling. Detta gäller för alla inom industrin oavsett funktion och arbetsuppgift. Den
pågående pandemin har drivit på utvecklingen av digital lärande /e-learning. Men en betydande andel av anställda
i produktionen har svårt att tillgodogöra sig kompetensutveckling som erbjuds i former som förutsätter studievana,
erfarenhet av självstudier eller digital kompetens och utbudet som kombinerar olika former för lärande starkt
begränsad.
Projektet Kompetenssäkrad individ riktar in sig på grupper som har ett mer omfattande kompetensutvecklingsbehov. Syftet är att säkerställa kompetens gentemot de grundläggande kompetenskrav som industrins
branscher har fastställt samt att erkänna individens kompetens i kompetensbevis och valideringsintyg.
Projektägare är ARBIO AB och projektet drivs nationellt.

Projektet Kompetens för konkurrenskraft
Pandemin sätter stora spår med varsel och korttidspermitteringar som följd. För att kunna ge möjligheter för
företag och dess anställda att under korttidsarbete och varsel få ta del av kompetensutvecklingsinsatser och
stärka individens kompetens på arbetsplatsen och/eller sin position på arbetsmarknaden leder Trygghetsfonden
TSL projektet Kompetens för konkurrenskraft. Målet är att hjälpa privatanställda arbetare som blivit uppsagda på
grund av arbetsbrist möjlighet att hitta ett nytt jobb, starta eget eller att börja studera.
Målgruppen är permitterad (korttidsarbetande), varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher.
Projektet ger företag och dess anställda möjlighet att ansöka om validerings- och kompetensutvecklingsinsatser.
Vill du veta mer om våra EFS-projekt och hur de kan hjälpa ditt företag och anställda, kontakta Thomas
Gustavsson, verksamhetsutvecklare och projektledare för EFS-projekt på telefon 0140-59 90 15 eller
epost thomas.gustavsson@montico.se.

www.montico.se
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Huvudkontor
Västra vägen 14, 573 41 TRANÅS
info@montico.se
Växel 0200-76 70 00
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