
Bensinstasjoner er regnet som eksplosjonsfarlige områder. Det krever ekstra kunnskap hos de ansatte. Sertifiseringsorganet
CompEx så til Trainor for å tilby den beste opplæringen. Foto/Illustrasjon fra Electri City, Trainor.

06-07-2022 06:45 CEST

Inngår samarbeid med internasjonalt
sertifiseringsorgan

Trainor har inngått samarbeid med sertifiseringsorganet CompEx om å utvikle
et banebrytende bibliotek for e-læring for folk som jobber i eksplosjonsfarlige
områder. - En stor anerkjennelse av e-læringen vi lager her i Trainor, sier
Salgs- og markedsdirektør Morten Aasen.

- Gjennom vårt samarbeid med CompEx tar vi et stort skritt videre i vår visjon
om å sette nye standarder for sikkerhetsopplæring og bidra til en tryggere
industri over hele verden, sier Morten. 



-Hos CompEx streber vi alltid etter å gjøre læring og vurdering så
engasjerende og relevant som mulig for elevene. Resultater fra vår
bransjeforskning forteller oss at e-læring allerede har blitt en viktig del av
opplæring og utvikling for arbeidsgivere. Kundene er virkelig klare på at e-
læring vil fortsette å spille en betydelig rolle i å administrere kompetanse.
Det er derfor vi samarbeider med Trainor for å sikre at arbeidsgivere og deres
ansatte har tilgang til markedets beste e-læring. Denne e-læringen støtter og
forbedrer den praktiske opplæringen og vurderingen levert av vårt nettverk
av over 60 svært erfarne opplæringsleverandører, sier CompEx-direktør Huw
Bement.

Trainors e-læring er basert på en interaktiv 3D-verden kalt "Electri City", som
skaper en oppslukende læringsopplevelse for brukerne. Ved bruk av Unreal
Engine - samme spillmotor som gigantene Xbox og PlayStation bruker i
spillene sine - leverer Elektri City en engasjerende, intuitiv opplevelse av høy
kvalitet for kursdeltakere.

Ved å bruke filmisk historiefortelling og lyddesign, gir Electri City
kursdeltakerne realistisk, teknisk nøyaktig innhold som har blitt vurdert og
godkjent av fageksperter. 

- Hele opplevelsen av å jobbe med CompEx har vært en stor anerkjennelse av
neste generasjons e-læring som vi lager her hos Trainor, sier Morten.

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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