Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 1/2011
Kloakmestrenes TV-Inspektion, VM i Skills i London, Finaleprogram i Vækstkonference 22. feb.
2011.
Kloakmestrenes TV-Inspektion
Sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion er nu kommet rigtig godt i gang.
Ca. 50 tv-operatører er allerede blevet certificeret og 12 virksomheder er blevet
virksomhedscertificeret. I løbet af den kommende måned forventer vi, at yderligere 10
virksomheder bliver certificeret.
Frem til påske er der mulighed for, at flere end 50 personer kan deltage i de 4-dages AMU kurser,
der er første betingelse for at blive certificeret tv-operatør. Af disse forventes mange at tilmelde sig
de tre certificeringsforløb der umiddelbart følger.
Ud over VIA UC i Horsens og AMU Aalborg er EUC Sjællands afdeling i Køge nu også godkendt
af sammenslutningen som uddannelsessted for det 4-dages AMU-forløb.
Skolen i Køge holder et 4-dages kursus i uge 10 i perioden tirsdag den 8. marts til fredag den 11.
marts 2011. Ved at henvende dig til skolens kursussekretær (Berit Roholte tlf. 25 23 57 64) kan du
tilmelde dig kurset.
Gå til hjemmesiden VIA UC, Horsens
Gå til hjemmesiden AMU Aalborg
Gå til hjemmesiden EUC Sjælland
Læs mere om Kloakmesterens TV-Inspektion her
VM i Skills – London
Der har netop været afholdt DM i Skills i Odense Kongrescenter med stor succes. Flere end
15.000 besøgende så vidt forskellige fag dyste om at blive Danmarksmestre inden for sit fag.
Danmarksmestrene skal i perioden 5. – 8. oktober 2011 til London for at forsvare de danske farver
ved VM i Skills.
I den forbindelse arrangerer Dansk Byggeri en tur til London for mestre og
virksomhedsindehavere. Turen udbydes efter ”først til mølle princippet”.
Du kan orientere dig nærmere ved at klikke på nærværende LINK
Vækstkonference
Til jeres orientering er der endnu ledige pladser ved Vækstkonferencen den 22. februar 2011 i
Diamanten.
Som det fremgår af programmet er der flere prominente indlægsholdere, hvor der her blot skal
nævnes Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning, Lars Storr Hansen samt en for Dansk Byggeri
gammel kending nemlig Jens Klarskov fra Dansk Erhverv.
Ønsker I at tilmelde jer, kan det ske på e-mail bra@danskbyggeri.dk. Du bedes oplyse dit fulde

navn, titel og hvilken virksomhed, du kommer fra.
Se programmet for Vækstkonferencen her.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 11. elektroniske nyhedsbrev. Tidligere udsendte
nyhedsbreve kan ses på Kloaksektionens hjemmeside.
Gå til Kloaksektionens hjemmeside
Nyhedsbrevet udsendes nu udelukkende elektronisk.
Har du kendskab til kollegaer, der ikke har modtaget nærværende nyhedsbrev, kan de kontakte
sektionskonsulenten på en af nedennævnte kontaktmuligheder.
Kloaksektionens bestyrelse ønsker alle medlemmerne et godt 2011.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens konsulent Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller emailadresse: hhk@danskbyggeri.dk.

