
I Tradiums åbne svejseværksted kan du 
erhverve dig de kompetencer, certifikater 
og re-certificeringer, som er efterspurgt, 
og ofte nødvendige, for at arbejde inden 
for metalområdet. 

Svejseværkstedet har åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 
8.00 til kl. 15.25. Du kan starte, når det passer dig og din 
arbejdsplads, og du arbejder i dit eget tempo efter din egen 
plan, som du lægger sammen med underviseren. 

Vi har plads når du har tid!

Svejsekurser
I vores åbne svejseværksted får du mulighed for at dygtiggøre 
dig inden for de mest anvendte svejseprocesser som: Lysebue/ 
MAG/TIG/Rørtråd. (se side 2)

Kurserne er korte og målrettet dit behov. Du arbejder 
selvstændigt med relevante opgaver, og underviseren fungerer 
som konsulent og vejleder, når du har brug for det. Der er 
altså ikke holdundervisning, som du kender det fra almindelig 
klasseundervisning.

Svejsecertifikater/recertificeringer
Hvis du har stor erfaring og er sikker i processen kan du gå 
direkte til prøve

Du kan opnå certificeringer, hvis du har et anerkendt 
svendebrev som eksempelvis plade-smed, VVS-montør, 
klejnsmed, eller lignende. 

Et certificerings-/ recertificeringsforløb kan være på ½ dag 
eller på flere dage afhængig af, hvor mange certifikater du 
skal have, eller hvilke erfaringer du har med de pågældende 
svejseprocesser. Eksempelvis har en erfaren svejser lavet 5 
recertificeringer på én dag. 

Du og din virksomhed får automatisk besked om fornyelse  
af certifikater. 

Økonomi
Kursuspris for deltagere i AMU-målgruppen:   126,00 kr. 
Administrationsgebyr pr. deltager: 300,00 kr. 
Gebyr pr. certificering/recertificering:  650,00 kr. 
Gebyr for PED-stempel pr. certificering/recertificering 350,00 kr. 
For deltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at søge 
om VEU løntabsdækning for kursusdeltagelse i arbejdstiden, 
svarende til 120,68 kr. pr. time (2022-takst)

Undervisningstid
Tradiums åbne svejseværksted har åbent  
mandag-fredag fra kl. 8:00 - 15:25 

Kursussted
Tradium, Blommevej 40, 8930 Randers NØ.

Yderligere information
Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: 8711 8513
Eller vn@tradium.dk for at høre mere.
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NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

48744 Lysbue – Adgang 5 dage

40086 Lysbue – Kantsøm plade 10 dage

40087 Lysbue – kantsøm plade/rør 10 dage

40089 Lysbue – stumps plade 10 dage

40091 Lysbue – stumps rør 10 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

49653 MAG/135 – Adgang 5 dage

40093 MAG/135 – Kantsøm plade/rør 10 dage

40095 MAG/135 – Stumpsøm plade 5 dage

40097 MAG/135 – Stumpsøm rør 5 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

40098 MAG/136 – Kantsøm plade/plade 5 dage

40099 MAG/136 – Kantsøm plade/rør 10 dage

40101 MAG/136 – Stumpsøm plade 5 dage

40103 MAG/136 – Stumpsøm rør 5 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

49626 TIG/sort – Adgang 5 dage

40104 TIG/sort – plade/rør 5 dage

40107 TIG/sort – stumpsøm/rør 10 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

40109 TIG/Rustfrit – tynd plade 5 dage

40110 TIG/Rustfrit – svær plade 5 dage

40114 TIG/Rustfrit – stumpsøm tynde rør 5 dage

40108 TIG/Rustfrit – Plade/rør 5 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

44462 TIG/Alu – Stumpsøm/tynd plade 10 dage

46514 TIG/Alu – Kantsøm/svær plade 10 dage

46516 TIG/Alu – Stumpsøm/svær plade 10 dage

NUMMER  KURSUS NAVN VARIGHED

45904 MAG/Alu – Kantsøm/tyndplade 10 dage

45905 MAG/Alu – Kantsøm/svær plade 10 dage

46512 MAG/Alu – Stumpsøm/svær plade 10 dage

Kursusudbud


