HVAD ER EN VE-GODKENDELSE
En VE-godkendelse er en frivillig ordning for dig, som monterer og
installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper.
Det er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen.
 or at blive VE-godkendt er der nogle krav, virksomheden
F
skal opfylde. Den skal bl.a. have en VE-uddannet medarbejder
og et kvalitetsledelsessystem. Det er muligt for både montørog installatørvirksomheder at opnå VE-godkendelse.
Nu har du i 2018 mulighed for at komme på kurser til en
fordelagtig pris, så din virksomhed hurtigt kan blive VE-godkendt.

HVORFOR BLIVE VE-GODKENDT PÅ VARMEPUMPER
Bliv del af en ordning for installatørvirksomheder med særlige kompetencer

Øg kvaliteten af jeres arbejde

VIP

Undgå tidsforbrug og omkostninger på at
udbedre fejl og mangler

Synliggør, at I er varmepumpe-
eksperter

Kom på Energistyrelsens liste over
VE-godkendte virksomheder

Brug din godkendelse i både Danmark
og udlandet

SÅDAN BLIVER DIN VIRKSOMHED VE-GODKENDT
FOR VARMEPUMPER

1

Få uddannet en VE-medarbejder
inden for varmepumper

2

Udvid jeres kvalitetsledelsessystem på få timer

Tilføj beskrivelser og procedurer
specifikt om jeres arbejde med varmepumpeinstallationer
Kontakt TEKNIQ eller Arbejdsgiverne
for at få hjælp

Netop nu og resten af 2018 kan du
tage på kompetencegivende varmepumpekursus i Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger
Samtidig eller efter kurset kan du
vælge at tage eksamen ved et erhvervsakademi, der udsteder et
eksamensbevis, hvis du består
Brug eksamensbeviset til at dokumentere, at din virksomhed har en
VE-uddannet medarbejder

Få tilføjelserne til
kvalitesledelsessystem godkendt
hos jeres sædvanlige
kontrolinstans

3

Ansøg om VE-godkendelse
hos Energistyrelsen

VÆLG DET VARMEPUMPEKURSUS,
DER PASSER LIGE TIL DIN PROFIL!

Tidsbegrænset
mulighed 2018

Kurset til dig, der sælger, projekterer og installerer
– og ønsker intensiv læring
Dette 3-dages kursus i varmepumpeteknik styrker dine kvalifikationer i at sælge,
projektere og installere fejlfrie varmepumpeinstallationer. Du er måske ingeniør,
installatør, maskinmester eller uddannet håndværker og arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Ud over at styrke dine
kompetencer gør kurset dig klar til at blive VE-medarbejder, så din virksomhed kan
opnå en VE-godkendelse. Kurset udbydes i oktober, november og december 2018
til en særpris på kr. 1.200 ekskl. moms.
Hvis du ønsker det, kan du direkte efter undervisningen blive eksamineret
af KEA u/b. Herved har du netop nu chancen for at få et 3-dages kursus samt
et VE-uddannelsesbevis for kr. 1.200 ekskl. moms. Læs mere og tilmed dig her

Kurset til dig, der dimensionerer og tilrettelægger
– og vil supplere andre kurser
Dette 1-dags kursus er til dig, som er installatør eller rådgiver og i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Det styrker dine
kvalifikationer i at dimensionere og tilrettelægge fejlfrie varmepumpeinstallationer
– så du kan levere en endnu højere kvalitet og undgå dyre klagesager. Du kan også
bruge kurset i processen med at blive VE-godkendt installatør. Kurset udbydes i
oktober, november og december 2018 til en særpris på kun kr. 500 ekskl. moms.
Hvis du ønsker det, kan du direkte efter undervisningen blive eksamineret
af KEA u/b. Herved har du netop nu chancen for at få et 1-dags kursus samt
et VE-uddannelsesbevis for kr. 500 ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig her

Kurset til dig, der er installerer, servicerer og vedligeholder
– og vil styrke dine kompetencer
Dette 1-dags kursus i varmepumpeteknik er for dig, som monterer, installerer,
servicerer og vedligeholder varmepumpeinstallationer. Du er til daglig udførende
på varmepumpeinstallationer og arbejder fx som vvs’er, montør eller servicetekniker inden for varmepumper. Kurset styrker dine kvalifikationer i forhold til at
sikre fejlfri varmeinstallationer. Kurset udbydes i november 2018 til en særpris på
kr. 500 ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig her

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger arbejder for, at byggebranchen
opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. Centret tilbyder en række værktøjer, der gør det
nemmere og hurtigere at udføre, beregne og sammenligne energibesparelser.

Kontakt os gratis
Telefon 72 20 22 55
info@ByggeriOgEnergi.dk
www.ByggeriOgEnergi.dk

