Invitation til kursus og certificering til ARP CAT I
ASSET RELIABILITY PRAKTIKER KATEGORI I

Dato og lokation: 26. - 28. marts 2019 hos
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25 5000 Middelfart

Målgruppe:

Asset Reliability Praktiker (ARP) Kategori I "MANAGER - TEKNIKER
FORSTÅELSES" kurset er tiltænkt senior management, vedligeholdelses - og
produktionsledere, teknikere, reliability teknikere og professionelle inden for
condition monitoring som har behov for at forstå 'det store billede' af
processen til forbedring af reliability og performance.

Bonus:

Som deltager modtager du et omfattende kompendium samt adgang.
Deltagere som vælger eksamen og består denne, modtager certifikat for: Asset
Reliability Practitioner, Category 1 i henhold til ISO 18436-2.

Eksamen:

Eksamen består af 60 spørgsmål (multiple choise) som skal besvares indenfor
120 minutter, 75 % består eksamen.

Pris for kursus:

Kontakt os for pris samt yderlig information

Pris for eksamen:

Kontakt os for pris samt yderlig information

Øvrigt:

Kurset afholdes af Tommy Glesnes og Claus Stadsbjerg Nybæk. Sprog vil være
norsk, engelsk og dansk. Frokost, kaffepauser og litteratur er indeholdt i
prisen.

Afbud:

14 dage før kursus start, herefter tilbagebetales gebyr for kursus ikke ved
afbud.

Uhre & Nybæk ApS
NP Gravesensvej 8
9293 Kongerslev
Skjern Bank 7780 – 2143584

web: uhrenybaek.dk
mail: salg@uhrenybaek.dk
telefon: +45 5373 6420
cvr 35864849

Underviser:

Tommy Glesnes, AMPs fra Norge.
Tommy er certificeret som European Expert in Maintenance Management af
EFNMS, certificeret vibrations tekniker CAT III I henhold til ISO 18436-2 samt
certificeret Asset Reliability Practitioner CAT II. Tommy er af Mobius Institute
godkendt til at undervise i vibrationsteknik op til CAT III og pt. ARP CAT II.
Claus Stadsbjerg Nybæk, Uhre & Nybæk.
Certificeret vibration CAT II og ARP CAT I.

Deltagere:

Minimum 15.

Registrering:

ved e-mail til Claus Stadsbjerg Nybæk, claus@uhrenybaek.dk senest
22. januar 2019.

Overnatning:

Kursister vælger deres egen indkvartering eller hotel. Severin kan tilbyde
overnatning for ca. DKK 795,00 pr. nat for værelse samt middag 2 retter ca.
DKK 265,00. Vi er naturligvis behjælpelige med bestilling af indkvartering med
mere.

Betaling:

Bindende tilmelding ved mail – fremsendelse af indkøbsordre.

Vi glæder os til at byde velkommen!
Med venlig hilsen

Claus Stadsbjerg Nybæk
phone: +45 5373 6420
mail: claus@uhrenybaek.dk
Som følge af GDPR skal Uhre & Nybæk informere om, at dine data vil blive opbevaret i virksomheden og ikke solgt til anden part. Vi skal dog oplyse, at vi vil
videre give dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, såfremt du deltager i et af vore kurser.
Dine oplysninger vil blive videre givet til Mobius Institute, som er beliggende i Australien. Vi kan oplyse, at Mobius Instituttet vedligeholder og offentliggøre en
liste med navn og certificeringsnummer over alle certificerede Vibrations analytikere på www.mobiusinstitute.com. Du skal dog selv aktivt fravælge at komme
på listen ved henvendelse til Uhre & Nybæk, NP Gravesensvej 8, 9293 Kongerslev.
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