#140783

OPLEIDING

#LOGISTIEK

bestuurder wiellader

€ 500,00 excl. BTW

leer efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de wiellader

I.S.M.

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de wiellader.
De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan
met de wiellader.

INTRODUCTIE

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest van bestuurder wiellader dat 5 jaar geldig is.

OMSCHRIJVING

Werken met een wiellader is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.
Veilig en doeltreffend werken met een wiellader vereist niet alleen een degelijke wiellader maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze
persoon heeft een veiligheidsfunctie en moet goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en
bedrijfsvoorschriften. Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een wiellader, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit
arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de wiellader . De deelnemers
zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de
wiellader.
Voor deze opleiding voorzien wij 4 sessies.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Personen die de intentie hebben om te werken met een wiellader, maar amper of geen ervaring hebben met dit toestel.

TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de praktijklessen is verplicht.
Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.

programma
Waarom een opleiding tot bestuurder wiellader
Ongevallen met de wiellader
Wetgeving
Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een wiellader
De verschillende onderdelen van de wiellader. Controle van de werking
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De veiligheidsvoorzieningen, overbelastingsbeveiliging
De bedienings- en onderhoudsinstructies
Keuringen en onderhoud
Inspectie en controle voor gebruik
Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, veiligheidsfactoren, lasttabellen, ...
Toepassing van de algemene bepalingen omtrent veiligheid (omgeving, ondergrond, verkeer, ...)
Signalisatie
Rijden en manoeuvreren, scheppen en laden
Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktische oefeningen
Evaluatietest theorie en praktijk

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
4 sessie(s) vanaf dinsdag 14/12/2021 - Brugge
LESDATA VOOR BRUGGE VANAF DINSDAG 14/12/2021

LOCATIE

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 14/12/2021

09:00

12:00

dinsdag 14/12/2021

13:00

16:00

woensdag 15/12/2021

09:00

12:00

woensdag 15/12/2021

13:00

16:00

CONTACT

Syntra West - Campus Ten Briele T: 078 35 39 30
Ten Briele 7
F: 051/268754
8200 Brugge
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Werner Vergauwen, is productspecialist mobiele arbeidsmiddelen, met meer dan 20 jaar ervaring weet Werner alles over de complexere
toestellen zoals: autolaadkraan, minigraver, rolbrug.
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