
Truckførerkurs hos
Hesselberg

-Sterkere sammen

Vi i Hesselberg ønsker å styrke deg som kunde med tett dialog. Vårt mål er å alltid sikre at du som kunde får en lønnsom 

investering med en sikker kontinuerlig drift. Hesselberg er et norskeid firma med historie tilbake til 1897. Vi har siden da 

vokst til å bli en av landets ledende maskinleverandører, og er i dag stolt forhandler for noen av verdens største og 

beste produsenter. Med Hesselberg på laget har du en trygg og solid leverandør, med høy kompetanse og et 

landsdekkende salgs- og serviceteam i ryggen. www.hesselbergtruck.no

LEVERT TIL DEG AV HESSELBERG

På kurs i regi av Hesselberg møter du engasjerende og 
oppdaterte kursinstruktører med lang erfaring.
Opplæring av høy kvalitet er viktig for at arbeidsmiljøet skal 
være sikkert og for at maskinene skal yte så godt som mulig. 

• Bedre sikkerhet på lageret

  Mindre risiko for driftsavbrudd

  Mindre risiko for skader på trucken og lasten

  Ansatte som jobber mer effektivt

  Profesjonell opplæring av dine ansatte

  Sikrer at du overholder alle lovkrav

Sertifisering og krav
Våre kurs er i henhold til krav fra myndighetene og 
sertifiseringsordningen og vi har som mål å gi opplæring med 
kvalitet og utbytte for deltakernes beste. Service og fleksibilitet 
står sentralt hos oss og vi bistår med alt fra første henvendelse til 
oppfølging etter kurs.

Effektive arbeidsprosesser
For at lagermedarbeidere skal jobbe både trygt og effektivt må de 
ha inngående kjennskap til arbeidsutstyret, regler, rutiner og 
normer. På våre truckførerkurs sørger vi for at opplæringen er 
praktisk rettet og bidrar til at truckføreren kan bruke det de lærer i 
sitt daglige virke.

Hos oss eller hos deg?
Kursene er åpne for alle og holdes jevnlig ved våre avdelinger i 
Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Kurs tilpasset deg
Vi vet at alle arbeidsplasser er ulike. Så, uansett hva din bedrift 
driver med eller hvor i landet du holder til – kommer våre 
instruktører dit du er og skreddersyr kurs etter ditt behov.
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Dine fordeler:

   Intensivt praktisk orientert arbeid individuelt eller i små grupper

   Motivasjons-boost som varer lenge for lagermedarbeiderne

   Kompetente og erfarne kursholdere

   Opplæring på ditt eget anlegg eller en av våre avdelinger

   Opplæring i helg er også mulig

   Opplæringen skreddersys 
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Våre tilbud:

For mer informasjon, kontakt: Roger Madsø / instruktør / mob: 948 30 620 / roger.madso@hesselberg.no

21. juni 2016 kom det en tilføying til §10-4 i Forskrift om utførelse av arbeid som pålegger arbeidsgiver å gi opplæring 
på den maskinen som arbeidstakeren skal bruke, altså en utstyrsspesifikk opplæring.




