Du kan ta e-læringskurs både fra pc, nettbrett eller mobiltelefon. Akkurat når det passer deg. Foto: Trainor
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Over 30 e-læringskurs venter på deg
Enten du er elektromontør, bygningsarbeider, instruert personell, graver
kabelgrøfter eller jobber i eksplosjonsfarlige områder, ligger det til enhver tid
godt over 30 e-læringskurs klare til deg, bare noen tastetrykk unna.

Slik går du frem for å ta e-læringskurs:
1.

2.
3.

Registrer deg som bruker. Hvis firmaet ditt har en avtale med
Trainor, kontakter du bedriftens Trainoradministrator, så lager de
en bruker til deg.
Finn kurset du vil ha i kurskatalogen.
Betal med kort.

Kurset ligger klart til deg på «min side», og når du har gjennomført kurset og
bestått eventuell sluttest, finner du kursbeviset ditt samme sted. Hvis du
trenger hjelp, kan du kontakte support.

Laget av fagfolk
Kursene er laget av noen av landets fremste fageksperter innen elsikkerhet, i
samarbeid med dyktige multimediedesignere, manusforfattere, 3D designere,
spillutviklere, animatører, filmfolk, systemutviklere og referansefolk fra
bransjen selv. Alt koordinert av effektive prosjektledere. Sammen lager vi
opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Eget e-læringsunivers
De nyeste kursene våre er laget i vårt eget 3D-univers, som vi kaller
ElectriCity. Her kan du se en smakebit:

Se video på YouTube her

Dette sier de som har tatt e-læringskurs hos Trainor:
«Veldig bra kurs. Setter fokus på de faremomentene det er ved elektriske
anlegg og betjeningen av disse.» Kursdeltaker FSE Instruert personell
«FSE-kurset blir bedre og bedre for hver gang! Irriterende at jeg kun klarer
17/20 riktige. Bra jobb med å gjøre kurset godt og innholdsrikt med gode
illustrasjoner.» Kursdeltaker FSE Offshore – lav- og høyspenning med førstehjelp
“Alt var bære nais.” Kursdeltaker Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i
bakken

«Very informative. Visuals and explanations in detail is perfect. Highly
recommended for taking FSE low voltage training.” Kursteltaker FSE Industri –
lavspenning med førstehjelp

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.
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