Kurs og kompetanse
Faglig påfyll for å sikre
produktkvalitet i matindustrien
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Styrk din fagkompetanse

Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt
renhold og hygiene har alltid vært grunnleggende for Lilleborg.
Vi tilbyr et bredt spekter av kurs. Tid, sted og innhold kan tilpasses
dine behov.
Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør
av hygiene og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet.
Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon.
Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse.

Alle har behov for faglig påfyll

Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, noe som igjen er motivasjonsskapende
og gir økt selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere i kompetanseheving.
Det vil både den enkelte ansatte og virksomheten i sin helhet nyte godt av.

Kurs for ulike behov

Lilleborg leverer standardkurs, eller kurs tilpasset din produksjon og dine behov, om ønskelig.
Både innhold og varighet kan tilpasses. Kursene dekker viktige tema som hygiene, renhold
og sikker håndtering av renholdsmidler. Kursene kan kombineres.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med
faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.
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Vår fagkompetanse – din trygghet
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HMS FOR INDUSTRIELT RENHOLD
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HMS for industrielt renhold

Mål
Kursdeltaker skal få kjennskap til å opprettholde god helse, miljø og sikkerhet, samt hva
man skal gjøre om uhellet er ute. Oppnå god grunnleggende kunnskap om hvordan
man skal håndtere kjemikalier riktig, og å forstå informasjon riktig.

Målgruppe
Alle som har ansvar for og håndterer rengjørings- og desinfeksjonsmidler innen industrielt
renhold.

Kursinnhold
››

Sikker håndtering av kjemikalier

››

Hensyn til egen- og medarbeiders helse

››

Kunnskap om plikter og rettigheter i arbeid med kjemikalier

››

Lære å hente og forstå informasjonen riktig

››

Vite hvordan man håndterer uhell

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.

HYGIENE I MATINDUSTRIEN
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Hygiene i matindustrien

Mål

Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene
i sin arbeidshverdag. Kurset vil gi en økt generell kjennskap til mikroorganismer, hvordan de kan
smitte over i maten og hvilke forbyggende tiltak man bør utføre for å sikre god kvalitet
på sluttprodukt. Dette innebærer også kunnskap til sin egen produksjonshygiene, hvorfor
soneinndeling er viktig og hvordan produksjonshygienen/renholdet bør kontrolleres.

Målgruppe
Kvalitetsledere, produksjonsmedarbeidere, renholdsoperatører
og vedlikeholdsmedarbeidere i matindustrien.

Kursinnhold
››

Mikroorganismer

››

Biofilm

››

Personlig hygiene

››

Produksjonshygiene

››

Soneinndeling

››

Kontroll av renhold

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.

5

6

HYGIENE I DRIKKEVAREINDUSTRIEN
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Hygiene i drikkevareindustrien

Mål

Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene
i sin arbeidshverdag. Kurset vil øke generell kjennskap til mikrorganismer, hygiene og
renholdskontroll.

Målgruppe
Kvalitetsledere, produksjonsmedarbeidere, renholdsoperatører
og vedlikeholdsmedarbeidere i drikkevareindustrien.

Kursinnhold
››

Mikroorganismer

››

Biofilm

››

Personlig hygiene

››

Produksjonshygiene

››

Kontroll av renhold

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.

HYGIENE I FISKEINDUSTRIEN
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Hygiene i fiskeindustrien

Mål
Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god
hygiene i sin arbeidshverdag. Kurset vil øke generell kjennskap til mikroorganismer som
Listeria monocytogenes, dannelse av biofilm og hvordan renholdet kan kontrolleres.
Soneinndeling er også er viktig del av hygiene både hos settefiskanlegg og lakseslakterier.

Målgruppe
Kvalitetsledere, produksjonsmedarbeidere, renholdsoperatører
og vedlikeholdsmedarbeidere i fiskeindustrien.

Kursinnhold
››

Mikroorganismer

››

Biofilm

››

Personlig hygiene

››

Produksjonshygiene

››

Soneinndeling

››

Kontroll av renhold

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.
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EN INNFØRING I PRODUKSJONSRENHOLD
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En innføring i produksjonsrenhold

Mål
Kurset gir en generell innføring i renholdsmetoder og rengjøringsmidler og man
lærer hvorfor man utfører de ulike prosessene.

Målgruppe
Renholdsoperatører og renholdsledere

Kursinnhold
››

Renholdsmetoder

››

Renholdsverktøy og utstyr

››

Rengjøringsmidler

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.

SIKRE HYGIENSIK KVALITET I VASKERIET
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Sikre hygienisk kvalitet i vaskeriet

Mål
Dette kurset bidrar til at medarbeidere har en økt forståelse for hygienekrav
i vaskeriet, generell kjennskap til hygienekontroll og vaskeprosess.

Målgruppe
Kvalitetsledere, vaskeripersonale.

Kursinnhold
››

Soneinndeling

››

Personlig hygiene

››

Vaskeprosess

››

Bruk av produkter

››

Flekkbehandling

››

Regler og hygiene ved vask av næringsmiddeltøy

››

Oppbygging av vaskeprogram

Vi hjelper gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften
som det ønskes forbedringer på.
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Konsulenttjenester og rådgivning

Lilleborg har flere dedikerte ansatte som har lang fartstid i bransjen og besitter
høy kompetanse innen sine fagfelt. Våre konsulenter ser utfordringer på et
overordnet nivå og identifiserer problemet så vel som konsekvensene. Vi mener
helheten er viktig for at du skal være trygg på at dine produksjonslokaler holder
riktig hygienisk standard.

Vi kan blant annet hjelpe til med:
››

Hygieneavvik og identifisere kritiske punkter i produksjonen

››

Listeriaproblematikk og lignende mikrobiologiske utfordringer

››

Rådgiving i byggeprosesser for å sikre hygienisk design

››

Optimalisering av CIP anlegg

››

Optimalisering av renholdsprosesser for åpent renhold

Verdiskapning for våre kunder er viktig for oss.
Ved å henvende deg til oss, kan du være trygg på
at du får de riktige løsningene tilpasset din produksjon.
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Priser
Alle kurs prises individuelt med mindre annet er oppgitt. Vi tar utgangspunkt
i veiledende priser og kundeavtaler ved prissetting av kursene. Det kan gis rabatt
ved større oppdrag. Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.

Påmelding og bestilling av kurs
For mer informasjon, påmelding ved oppsatte kurs, bestilling av kurs eller
pristilbud kontakt kundesenteret på tlf. 815 36 000 eller besøk www.lilleborg.no.

Avbestilling av kurs
Alle våre kurs er bindende. Skulle det derimot dukke opp noe uforutsett, og avtalt
dato for kurs må endres, viderefaktureres Lilleborgs omkostninger for reise.
Dersom kurset avbestilles innen 14 dager før gjennomføring faktureres 50 %
av avtalt kursavgift i tillegg til reisekostnader.

Telefon kundesenter
815 36 000

E-post
Service og andre henvendelser: kundeservice@lilleborg.no
Ordrekontor: ordre@lilleborg.no

Fakturaer, betaling eller leveranser:
customer.lilleborg@orkla.no
(Fakturaspørsmål besvares også på telefon: 22 54 40 40)

Lilleborg skaper verdi gjennom effektive og bærekraftige
hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet.

815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no
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Lilleborg – ren og nær verdiskapning

