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Samarbeider om oppgradering av STCW-
sertifikater

Trainor har inngått samarbeid med RS Sjøredningsskolen om opplæring. – Felles
kurspakke vil spare kundene for mange unødvendige overtids- og reisedager, sier
Cecilie Rochstad i RS Sjøredningsskolen og Trond Løfqvist fra Trainor.

SAMLET KURSPAKKE FOR MASKINOFFISERER

Gjennom det nye samarbeidet kan maskinoffiserer gjennomføre sine



lovpålagte kurs samlet hos de to kursleverandørene, som begge holder til i
Vestfold, kun 15 minutter fra hverandre. Sjørfartsdirektoratet stiller krav til
oppgradering av kompetanse for maskinoffiserer i henhold til Manila-
konvensjonen STCW2010. Dermed må alle maskinoffiserer oppgradere sine
sertifikat innen utgangen av 2016. Det samme gjelder for skipselektrikere og
skipsoffiserer.

-Vi vet at vi her vil spare kundene våre for mye overtidsarbeid og kostnader
ved flere reiser, sier markedssjef i RS Sjøredningsskolen, Cecilie Rochstad. Nå
kan maskinoffiserer gjennomføre høyspenningskurs (5 dager) i Trainors
høyspenningslab, ERM-kurs (3 dager) og oppdateringskurs av videregående
sikkerhetskurs for offiserer (3 dager) hos RS Sjøredningsskolen. – Dette er
kompetanse maskinoffiserene må ha, og som de hittil har måttet ta på ulike
steder uavhengig av hverandre. Nå kan hele kurspakken bestilles ett sted, og
kursene kan, om man ønsker det, gjennomføres direkte etter hverandre. Vi vet
at vi her vil spare kundene våre for mye overtidsarbeid og kostnader ved flere
reiser, sier Rochstad.

Trainor samarbeider allerede med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om
høyspenningspraksis for nyutdannede. Med ytterligere forsterkning av
opplæringstilbudet til maritim sektor er vi med på å befeste Vestfolds
posisjon som kompetanseregion for maritim utdanning, sier Trond Løfqvist.

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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