Rexus Utbildningar AB är ett utbildningsföretag inom framförallt
transport- och anläggningsbranschen.
Vi har varit verksamma sedan år 1999 och vi arbetar över hela Sverige - vi kommer
oftast till kunden och håller utbildning på den ort som våra kunder önskar.

Säker på jobbet? Vi erbjuder utbildningar som hjälper företagen att öka
medvetenheten om risker, samt minska risken för skador i arbetet.
Vi validerar och examinatiar på kranar, truckar, mobilkran, anläggningsmaskiner samt
säkra lyft. Våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
Vi har avtal med TYA att utfärda branchkopplade utbildnings/yrkesbevis.

Färdskrivarutbildning
Tyvärr ser vi att förare och företag har alldeles för dåliga kunskaper i hur man ska
använda färdskrivaren. Det kan bli väldigt kostsamt för förarna och framförallt för
företagen. Där kan man också drabbas av indraget trafiktillstånd om det sker
upprepade förseelser.
Vi kan komma och hjälpa er på plats med utbildning i mindre grupper där vi har med
oss färdskrivare så förarna i lugn och ro får trycka på maskinerna
På konsultbasis kan vi hjälpa ert företag att utvärdera era förares färdskrivaruppgifter
månadsvis, samt även lagra uppgifterna.
Vi samarbetar sedan 10 år med Idha Sweden.

Trafikverkets kravkurser
• Arbete på väg 1-3
• Hjälp på väg
• Miljö

ADR-utbildningar
Godkända lärare i samtliga klasser

Säkerhetsrådgivare
För den som transporterar och skickar
farligt gods.

Arbetsmiljöverkets krav
• BAS-P/U

Transportstyrelsens krav
•YKB 280 - 140 och 35 timmar

Körteknik
Kostnaden för företagen på reparationer av småskador blir dyra, en skadad skärm
eller bakända kostar ofta tre dagars produktion innan den är betald. Om ni vill kan vi
hjälpa till med att minska skadorna på hörn och bakändor. Ni håller med fordon, vi
håller med instruktörer.
Vi erbjuder även utbildning i praktisk sparsam körning där vi visar hur man både i
fjärrtrafik och kretstrafik kan minska bränsleförbrukning och minska
servicekostnaderna utan att tidtabellen störs mera än vanligt.

Elsäkerhetsverkets krav
Vi utbildar enligt krav i ESA-14 för alla sorters tillträden såsom anläggning, röjning,
målning och vatten.

Heta arbeten
Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1992:9 och försäkringsbranschens krav.

Konsultuppdrag
På konsultbasis kan vi hjälpa ert företag att upprätta planer enligt Arbetsmiljöverkets
krav och tjänsten som Säkerhetsrådgivare enligt MSB:s krav.
Vi kan även hjälpa er att upprätta planer i systematiskt arbetsmiljöarbete, inkl.
krishanteringsplan och plan för första hjälpen enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Har ni ett utbildningsbehov?
Ring Jerker Holmblad, 070-546 30 68
Du kan också ringa vår växel 0470-150 00 eller maila:

jerker@rexusutbildningar.se

Fasta priser inklusive frukost, lunch, em.fika,
böcker, övningsfrågor, prov och intyg

Välkommen på utbildning!

