Maahanmuuttajille suunnattu koulutus (MAO)
KUROTTAJAN KÄYTTÖ NOSTOTYÖSSÄ

Aika: 1.11. – 29.12.2017 (40 päivää)

Kurottaja on rakennusalalla käytettävä työkone. Kurottajalla voi nostaa ja siirtää suuria tavaroita. Kun osaat käyttää kurottajaa, voit työllistyä rakennusalalle
erilaisiin tehtäviin esimerkiksi rakennussiivoojaksi ja rakennuslogistiikan työntekijäksi. He tekevät tärkeää työtä, sillä he pitävät rakennustyömaalla tavarat
oikeassa paikassa ja paikat siistinä.
Katso video kurottajasta http://areena.yle.fi/1-620562
Koulutuksen sisältö
Koulutus on ajoneuvonosturin ammattitutkinnon osatutkintoon ”Kurottajan
käyttö nostotöissä” valmistavaa koulutusta. Voit tehdä näyttökokeen koulutuksen lopussa. Koulutuksen aiheita:
I. Kurottajan käyttö (2 viikkoa)
• Kurottajalla ajaminen, nostaminen ja lisälaitteiden käyttäminen
• Nostoon liittyvät riskit ja henkilöiden nostaminen
• Nostoapuvälineet ja tavaroiden sitominen
• Työturvallisuus ja ergonomia
• Työtekijöiden välinen viestintä
• Ensiapu (EA1) - ja työturvakorttikoulutus
II. Huollot ja tarkastukset (2 viikkoa)
• Kurottajan toiminta ja rakenne sekä hallintalaitteet
• Joka päivä tehtävät huollot ja tarkastukset
II. Työpaikalla oppiminen (4 viikkoa)
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat tehdä
töitä rakennusalalla. Sinulla ei tarvitse olla auton ajokorttia.
Arvioimme suomen kielen taitosi haastattelussa.
Hae koulutukseen www.tts.fi/nostoala
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Telescopic crane user, part of the Vocational Qualification
in Mobile Cranes
Education for adult immigrants

TELESCOPIC CRANE USER
Schedule: 1.11. – 29.12.2017 (40 days)
Tasks of a telescopic crane user
Telescopic cranes are used on construction sites. Telescopic cranes can lift and move
heavy items. When you know, how to use a telescopic crane, you can do different tasks,
such as building cleaning and building logistics at construction sites. These are important
tasks on a building site, as the site is cleaned and all things are kept in the right places.
Check out this video of a telescopic crane in action: http://areena.yle.fi/1-620562
Content of the training programme
Preparatory training for part of the Vocational Qualification in Mobile Cranes. Skills test
at the end of the training programme.
Topics:
I. Telescopic crane usage (2 weeks)

•
•
•
•
•
•

Driving, lifting, usage of extensions
Risks and lifting of people
Lifting accessories and binding supplies
Workplace safety and ergonomics
Communication between workers
First aid course (EA1) safety matters training

II. Maintenance and inspections (2 weeks)

•
•

Structure, function and controls of a telescopic crane
Daily maintenance tasks and inspections

III. Workplace learning (4 weeks)
The training is intended for immigrants, who want to work in the construction sector. A
driver’s license is not required. The level of Finnish language will be estimated during an
interview.
To apply, please go to www.tts.fi/nostoala
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