Airport Security - Eftersyn af køretøjer
Kort fortalt
Uddannelsen er for medarbejdere i security i lufthavnene.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive
adviseret om nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Fag: Airport Security - Eftersyn af køretøjer
Fagnummer:
49794

Varighed
2 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 256,00

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.409,60

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 1.409,60

Målgruppe: Kun for ansatte i lufthavenes security.
Tilmelding

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
I forbindelse med eftersyn af køretøjer
Udvise viden om de retlige krav, der gælder i forbindelse med eftersyn af køretøjer
Udvise viden om regler og procedurer, der gælder for eftersyn af køretøjer
Redegøre for de forskellige regler, der er gældende for undersøgelse af køretøjer i forbindelse med
adgang til de securitybeskyttede områder i lufthavnen, Airside, SRA og C-SRA
Redegøre for procedure for bilpas
Redegøre for hvilke områder, der skal efterses på et køretøj
Udvise kendskab til undtagelser for eftersyn
Reagere hensigtsmæssig på afsløringen af forbudte genstande og kunne udføre opgaver i
overensstemmelse med de beskrevne instruktioner for fund af forbudte genstande
Udvise viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules og redegøre for hvor og hvordan forbudte
genstande kan skjules i forskellige typer køretøjer
Redegøre for de forskellige undersøgelsesmetoder, der kan anvendes, herunder manuelt eftersyn,
visuelt eftersyn og ETD
I forbindelse med praktisk træning i eftersyn af køretøjer
Udvise evne til selvstændigt at udføre eftersyn af køretøjer ud fra gældende procedurer, samt
reagere hensigtsmæssigt på fund af forbudte genstande
Finde skjulte forbudte genstande
Anvende hjælpemidler til eftersynet f.eks. spejle, lygter mv.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

