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(JobOffice)

DDS-CAD
Byggmester
videregående

Ansvarsrett

Bruker du programvaren du har skaffet deg effektivt nok? Utnytter du mulighetene du allerede har tilgang til? Det kan være mye å hente ved å sette av noen få
timer til faglig påfyll og oppdatering. Klikk på ønsket kurs for å lese mer, eller bla videre i dokumentet. Klikk for å melde deg på!
Hvis ingen av tidspunktene passer, kan du ta kontakt med oss. Vi tilbyr fjernstyringskurs i nesten all vår programvare. Vi tilbyr også en rekke ulike
spesialtilpassede internkurs og fagseminarer.

Velkommen på kurs!

k u r s @ h o l t e . n o | tlf: 45 50 60 70

VÅRE KURS I

KALKULASJON

MELD DEG PÅ!

Mange av våre kunder har hektiske dager. Derfor har de, akkurat som deg, kjøpt SmartKalk, Norges mest
brukte kalkulasjonsprogram. På våre kurs lærer du hvordan du enkelt og effektivt kan nyttiggjøre deg de
smarte funksjonene og mulighetene som SmartKalk har å by på. Vi har flere kalkulasjonskurs for ulike
nivåer.

SmartKalk grunnkurs
Som ny bruker av SmartKalk, er dette kurset helt
uunnværlig. Det passer også bra for deg som har
brukt programmet litt på egen hånd.
Les mer og meld deg på her!

Kursholdere:
Tilsammen har våre kursholdere nesten 80 års erfaring
som tømrere, kalkulatører og bygningsteknikere. De
kjenner SmartKalk ut og inn, og setter sin ære i å vise
deg hvordan dette unike kalkulasjonsprogrammet kan
gjøre hverdagen din enklere!

SmartKalk videregående kurs
Når du har brukt SmartKalk effektivt i minst et par
måneder, kan påbygningskurset gi deg svar på de
spørsmålene som har dukket opp.
Les mer og meld deg på her!

Oddmund

Bjørn Åge

Moland
kalkulatør

Langerud
kalkulatør

SmartKalk Basis
En god innføring i bruken av SmartKalk Basis, og hvilke muligheter som finnes. Dette er en mindre utgave av vårt
populære kalkulasjonsprogram, SmartKalk.						
Les mer og meld deg på her!

NÅR/HVOR:
Torstein

Kåre

Bjerland
kalkulatør

Horntvedt
avd.elingssjef
kalkulasjon

De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk på
den røde knappen, eller på lenken for det enkelte kurs,
for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

VÅRE KURS I

HOLTEPORTALEN

MELD DEG PÅ!

Vi har skreddersydd kurs for deg som styrer dine prosjekter gjennom HoltePortalen. Jobber du med
søknadspliktige tiltak, kan det også være nyttig å få med seg med våre kurs i Byggesak og Ansvarsrett.

Kursholdere:
Våre kursholdere innen kvalitetssikring, styring og
ansvarsrett i byggesaker, har alle et smittsomt engasjement for sitt fag. Dette er folk som kan kunsten å
forvandle tørre fakta til spennende læring!

Enkel prosjektoppfølging i HoltePortalen
Er du på jakt etter en mer effetkiv prosjektgjennomføring? Her lærer du hvordan du skaper en ryddig

HMS/KS i HoltePortalen
Tiden med sjekklister i papirform er heldigvis forbi.
Få full kontroll over sjekklister, vernerunder og

og sømløs prosess med full kontrolli alle ledd.

avvik med app på mobil. Morsomt er det også!

Les mer og meld deg på her!
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Les mer og meld deg på her!

Roy Trygve
Mikkelsen
fagkonsulent

Trine Marie

Trude

Døvle
Ingebrigtsen
fagkonsulent

Lindqvist
fagkonsulent

Ansvarsrett - hold deg oppdatert
I et regelverk under stadig endring, er det fort gjort å tråkke feil. Hvis du lærer deg hvordan ansvarsrettsystemet
fungerer, stiller du mye sterkere!						

Les mer og meld deg på her!

Lise

NÅR/HVOR:
Budde
avd.elingssjef
byggesak

Mari
Slagsvold
senior
farkonsulent

De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk
på den røde knappen, eller på lenken for det enkelte
kurs, for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

VÅRE KURS I

HMS

MELD DEG PÅ!

Alle snakker om HMS, men de færreste vet hva det innebærer av innsats. En ting er imidlertid klart Arbeidsmiljøloven med Byggherreforskriften stiller strenge krav til systematisk HMS-arbeid. Så hvorfor
ikke bare komme i gang med dette snarest mulig? Vi lover deg interessante og spennende kurs, enten du
er arbeidsgiver, byggherre eller deltaker i prosjekt.

Vår HMS fagkonsulent er en erfaren kursholder som
kan HMS til fingerspissene. Han har jobbet med
HMS-tjenester i Holte i flere år, og har god kjennskap til
både faget og bransjen.

HMS i bygge og anleggsprosjekter

HMS Komplett (for arbeidsgivere)
Hva gjør du om en av dine ansatte skader seg?
Hvorfor er systematisk HMS-arbeid så viktig?
Dette kurset gir deg alle svarene.
Les mer og meld deg på her!

Kursholder:

Nå
!
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Vet du forskjellen på HMS og SHA? Kjenner du innhold
og krav i Byggherreforskriften? Dette kurset er helt
programvareuavhengig og passer for alle!
Les mer og meld deg på her!
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et!

Kim Døvle

Ingebrigtsen
HMS
fagkonsulent

NÅR/HVOR:
De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk på
den røde knappen, eller på lenken for det enkelte kurs,
for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

VÅRE KURS I

BYGGESAK

MELD DEG PÅ!

Har du opplevd å få mangelbrev på byggesøknader? Blir noen av byggeprosjektene dine stoppet med
avslag? Dette kan du kanskje unngå, hvis du lar Norges fremste eksperter i byggesak veilede deg gjennom
regelverket. Disse kursene forteller deg hva en byggesøknad skal inneholde, både med og uten dispensasjon, og du får massevis av nyttige tips og råd om hvordan du kan få søknaden godkjent.

Byggesak
Jobber du med byggesøknader og har litt erfaring
fra før? Dette kurset hjelper deg med å få innfridd
byggesøknader raskere uten mangelbrev og avslag.
Les mer og meld deg på her!

TEK 17
Kjenner du alle tekniske krav til byggverk? Finner
du fram i regelverket og i forskrifens veileder?
Kurset passer for deg med prosjekter i tiltaksklasse 1.
Les mer og meld deg på her!

Kursholdere:
Våre kursholdere innen byggesak har mange års
erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo, samt lang
erfaring som ansvarlige søkere og rådgivere i Holte.
Gled deg til spennende læring!

Lise
Budde
avd.elingssjef
byggesak

Mari
Slagsvold
senior
fagkonsulent

NÅR/HVOR:

De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk
på den røde knappen, eller på lenken for det enkelte
kurs, for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

KURS I

JOBOFFICE

MELD DEG PÅ!

Fremdeles finnes det rørleggerbedrifter som bruker uforholdmessig mye tid på jobben. De som har
JobOffice trenger heldigvis ikke det. Med dette enkle og kjappe verktøyet som bransjen er så fornøyd
med, blir det enklere å både spare tid og forbedre inntjeningen. Bare lær deg å bruke programmet, så er
du i gang!

JobOffice med PocketLink grunnkurs

PocketLink (JobOffice)

Kom riktig i gang fra dag én. Lær deg hvordan

Dette kurset er for deg som skal bruke PocketLink

JobOffice kan hjelpe deg å effektivisere jobben

ute på jobb. Lær deg hvordan digital prosjektstyring

både på kontoret og ute i felten.

kan spare deg for masse tid!

Les mer og meld deg på her!
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Les mer og meld deg på her!

Kursholder:
Våre erfarne kursholdere kan JobOffice til fingerspissene. Helene har jobbet med VVS i Holte i flere år.

Helene

Hiller Sawly
fagkonsulent

NÅR/HVOR:
De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk
på den røde knappen, eller på lenken for det enkelte
kurs, for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

KURS I

BYGGETEGNING

MELD DEG PÅ!

Når byggesøknader skal godkjennes, kreves det tegninger av plan, snitt, fasader og perspektiv. Dette er
enkelt å få til med tegneprogrammet DDS-CAD Byggmester. Etter endt kurs hos oss, vil du kunne levere
profesjonelle byggemeldingstegninger i 2D/3D. Byggesøknader får du også tips og råd til!

DDS-CAD Byggmester grunnkurs
Nybegynnerkurset i DDS-CAD Byggmester, hjelper
deg å lære å tegne salgs/byggemeldingstegninger
av bygg med plan, snitt, fasader og perspektiv.
Les mer og meld deg på her!

Kursholder:
Vår kursholder har 24 års erfaring som teknisk tegner
både fra Australia og Norge. Justin er en dyktig og
inspirerende foredragsholder, som snakker norsk med
en fargerik, australsk aksent.

DDS-CAD Byggmester videregående kurs
Når du har brukt programmet en stund og blitt
trygg på det grunnleggende, kan påbygningskurset
åpne nye muligheter for deg.
Les mer og meld deg på her!

Justin
Seawright
senior
fagkonsulent

NÅR/HVOR:
De fleste av våre kurs arrangeres i Oslo, Tønsberg,
Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Klikk på
den røde knappen, eller på lenken for det enkelte kurs,
for nærmere informasjon om pris, tid og sted.

