Certifiering i
European Tree Worker (ETW)
7-8 september 2019 i Kungälv
Fler och fler kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och myndighet
ställer krav på att du som arborist är certifierad, vanligtvis enligt
EAC´s (European Arboricultural Council) ETW-certifiering
(European Tree Worker). Genom att certifiera dig enligt ETW
bevisar du därmed inte bara att du har de kunskaper som krävs
för att arbeta som arborist, utan du får även möjlighet att utföra
fler uppdrag och lämna offerter till fler uppdragsgivare.
Vad är en certifiering?
En certifiering är ett test som utförts av en oberoende part för att
säkerställa att personen har den kunskap som krävs för det
specifika yrket/verksamheten. ETW-certifieringen är därmed ett
prov för att se om du når upp till de krav som satts av EAC, som
även satt upp reglerna för vem som får certifiera sig, och Svenska
Trädföreningen är den organisation som testar att du når upp till
dessa krav.

Hur ska jag förbereda mig?
Utöver att ha arbetar som arborist och vara väl förtrogen
med yrket måste du även ha teoretisk kunskap. Denna
kunskap går att få från många olika källor, men vi
rekommenderar bland annat följande:








En certifiering är alltså inget kurstillfälle utan endast ett prov.
Vad krävs för att jag ska få certifiera mig?
För att kunna certifiera dig krävs det inte bara att du klarar de
teoretiska och praktiska testen utan du måste även ha:
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arbetat ett år som arborist. Vi rekommenderar däremot
två års arbetslivserfarenhet då många med kortare
arbetslivserfarenhet ofta misslyckas med certifieringen
klarat HLR (Hjärt och LungRäddning)
klarat någon form av räddningskurs
motorsågskörkort AB.

Tid och plats:
Datum: 7-8 september.
Plats: Nordiska folkhögskolan, Kungälv http://
nordiska.fhsk.se/.
Boende: Nordiska folkhögskolan, Kungälv
http://nordiska.fhsk.se/.

Certifieringsavgift:

Anmälan: Anmälan sker genom https://forms.gle/
h3gS5n2cJiPkmond6

I certifieringsavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2.
I avgiften ingår även ett tentamenstillfälle.

Deltagarantal: Certifieringen ges vid minst 5 och för
maximalt 15 deltagare.






Deadline för anmälan: 15 augusti
Deadline för avbokning: 15 augusti.
Deadline för insändande av material: 1 augusti.
Kontaktperson: info@tradforeningen.org

Kostnad för fullt prov: 8 000 kr.
Omtag (s.k. retake) av en del: 4 000 kr.
Omtag (s.k. retake) av två delar: 6 000 kr.
Omtag (sk. Retake) för mer än två delar: 8 000 kr.

Alla priser är exklusive moms.
Avbokning: Avbokning måste ske senast 15 augusti.
Efter detta datum återbetalas inte
certifieringsavgiften.

