Konferansen i august er en møteplass for deg som er opptatt av sikkerhet i energibransjen. Foto: Trainor.no
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Inviterer energibransjen til fagsamling
Hvilke kompetansekrav gjelder Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at ditt
utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har
energibransjen med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggskonsesjon og
søkeprosessen? Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK
når Trainor inviterer til fagsamling for energibransjen i Tønsberg 30.-31. august.

Kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling
-Bransjen har etterspurt en fagsamling og kommet med ønsker om tema,

forklarer markedskoordinator Christine Larsen i Trainor. Både DSB, NEK,
Hafslund Nett, NVE og Energiakademiet står på talerlisten, foruten Trainor
selv. Samlingen finner sted i Tønsberg 30.-31.august. Det blir både
kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling, og et blikk på
fremtiden med praktisk opplæring gjennom VR-briller. Se fullstendig
konferanseprogram her.

På programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utfordringer med ekomnett Stein Klevan, NEK
Lysbuer og krav til bekledning Ole Petter Sørensen, Trainor
Hva innebærer den reviderte veiledningen til FSE? Frode
Kyllingstad, DSB
Erfaringer med FEK Runar Røsbekk, DSB
Hvilken kompetanse trenger utenlandsk personell? Runar
Røsbekk, DSB
Erfaringer ved opplæring av eksterne entreprenører Øystein Fure,
Statnett
Kan VR revolusjonere elsikkerhetsopplæringen? Kåre Vegar Sund,
Trainor
Erfaring med driftsleders instrukser (DI) som e-læring Jarle Ruud,
Hafslund
Område- og anleggskonsesjon Asle Selfors, NVE
Meldeplikt til DSB? Frode Kyllingstad, DSB
Energibransjens behov for sikkerhetskort.no Bjørnar Brattbakk,
Energiakademiet og Jørn Johan Hedlund, Trainor

Opplæring med VR-briller og spillteknologi
Med VR kan du stå på toppen av Mount Everest eller på havets bunn – uten å
risikere livet. Trainor ser på muligheten for å ta i bruk VR-teknologi innen
sikkerhetsopplæring og praktisk trening i miljøer relevant for fagfolk, og på
konferansen er det satt av tid til VR-demonstrasjon. Her kan du få en
smakebit på fremtidens opplæring med VR-briller og spillteknologi.
Meld deg på konferansen her – early bird-pris for påmeldinger innen 7. juli.

Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer
opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore,
maritim og landbasert industri verden over.
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