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Nyt fra OR-Udvalget
OR-uddannelsens fremtid sikret - Tilmelding nu åben for 2019
Årets sidste møde i OR-udvalget blev afholdt 4. december på Teknologisk Institut i Tåstrup. Det
giver anledning til at meddele følgende:
•

Ny branchestandard er et godt grundlag for både store og små virksomheder
Den nye branchestandard, som bliver en del af den ny OR-Håndbog omtalt i OR-Orientering
nr. 112, er et godt grundlag for alle der arbejder med oliefyrservice. Derfor mødes
repræsentanter for både små og større aktører i starten af det nye år, med henblik på at få
alle de abonnement-service, der trods tilbagegang fortsat findes i markedet, udført,
rapporteret, kvalitetssikret og mærket efter standarden. Mere herom i det nye år!

•

OR-uddannelsen er nu åben for tilmeldinger til 2019
Uddannelsen til OR-montør udbydes fortsat af EUC-Syd, som er den eneste skole i
Danmark, hvor der forsat er kvalificerede lærerkræfter og egnede undervisningsfaciliteter.
På grund af relativt lav aktivitet, har uddannelsen være lukningstruet, men efter OR’s dialog
med Metalindustriens Uddannelsesudvalg, er uddannelsen nu sikret et stykke tid endnu. Du
kan læse om kurserne og foretage tilmelding her.

•

OR-indsatsen styrkes: Nyt censor- og inspektørkorps i 2019
Til varetagelse af kvalitetssikringsopgaver ved uddannelse og stikprøvekontrol af ORmontører, er det besluttet at etablere et korps af kvalificerede personer, som kan
varetage censor- og inspektøropgaver i fremtiden. Korpset vil afholde sit første møde på
skolen i Tønder i januar 2019.
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