5 ENKLA STEG: HUR DU BOKAR DIN ELSA-KURS
STF Ingenjörsutbildning är stolt över att tillhandahålla elsäkerhetsutbildningar åt ABB.
På vår hemsida www.stf.se hittar ni information om våra utbildningar inom bland annat:

EL & ENERGI
•
•
•
•
•
•
•

Arbete med spänning
Auktorisation
BAS P & BAS U
Besiktning
Distributionsnät
Elsäkerhet & föreskrifter
Energiproduktion

•
•
•
•
•
•
•

Industriell elteknik
Installation
Jordning
Ledningsdimensionering
Projektledning
Reläskydd
Reservkraft

För dig som arbetar på ABB
De specialdesignade elsäkerhetsutbildningarna ELSA och ESA för ABB går däremot inte att söka fram
på hemsidan. Nedan följer en instruktion för hur du hittar rätt kurs samt genomför bokningen korrekt.

1. Gå till rätt sida
ABB har en egen undersida på STF:s hemsida: www.stf.se/kund/abb. Att ABB har en egen
undersida beror på att ni har ett ramavtal som innebär bättre pris. Det kan även vara bra att känna till
att ni också har rabatt på övriga kurser hos STF.
På undersidan ser du information om vilka kurser ABB har i det öppna utbudet.
De öppna kurserna har ett fast pris per deltagare, men samma kurser kan även beställas som
internkurs för t.ex. en avdelning. Pris för detta finns i ramavtalet och brukar motsvara ca 8 deltagare.

2. Välj rätt kurs
Det finns flera varianter för ELSA: ELSA, ELSA för elprovplats, ELSA in English samt även ESA 19
repetition.
Om du är osäker på vilken utbildning som passar bäst utifrån dina nuvarande kunskaper
rekommenderar vi dig att ha en dialog med din närmaste chef och därefter välja utbildning. När du
har bestämt dig trycker du på ”Läs mer & boka” för att komma vidare till kurssidan.
Ha i åtanke att repetitionsutbildningarna skiljer sig åt:
•
•
•

ELSA gäller 4 år om man gör 3 repetitioner.
ELSA för elprovplats saknar repetition och gäller 3 år.
ELSA in english saknar också repetition och gäller i 2 år.
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Vad gäller ESA 19 håller EBR i regelverket kring den utbildningen. Här finns en tvådagarsgrundkurs för nyanställda som gäller i 3 år. Därefter ska en endagarsrepetition genomföras och då gäller
ESA 19 i ytterligare tre år.
Tack vare ramavtalet erbjuds ni även rabatt för repetitionsutbildningarna.

3. Tryck på boka-knappen
Efter att ha klickat på ”Läs mer & boka” är du nu på kurssidan. Scrolla ner för att se kommande
kurstillfällen. Skulle det vara så att inget datum passar dig vid en första anblick kan du klicka på
”Fler kurstillfällen”. Denna knapp finns om det är fler än tre kurstillfällen inplanerade. Vi försöker att
erbjuda kurser med sex månaders framförhållning och i den här vyn ser du samtliga inplanerade
utbildningstillfällen. När du valt ett kurstillfälle som passar dig och som du vill boka, klicka på den gula
boka-knappen. Då kommer du till själva bokningssidan.

4. Fyll i uppgifter
När du valt vilket kurstillfälle och klickat på den gula boka-knappen kommer du till själva
bokningssidan. Nu är det dags att fylla i dina uppgifter. Uppgifter med * asterix är obligatoriska att
fylla i.
Att fylla i inköpsordernummer är extra viktigt. Av olika anledningar kan det ta tid hos er internt att få
fram ett inköpsordernummer. Se därför till att vara ute i god tid så att du verkligen hinner ordna med
denna uppgift. Som underleverantörer är det extra viktigt att fylla i denna ruta, annars syns endast
ABB-bolag i rull-listan över företag och enhet.

5. När allt är ifyllt, tryck på ”Skicka anmälan”.
Därefter kommer en bokningsbekräftelse på din mejl. Ca 1-2 veckor före kursstart kommer en kallelse
till kursen. Kurslokal kan ha ändrats, så det är viktigt att läsa kallelsen.

Kontakta oss om du har några frågor!

Andreas Carlsson

Örjan Andersson

Utbildningsansvarig El & Industri
andreas.carlsson@stf.se
076-540 07 78

Utbildningskoordinator
orjan.andersson@stf.se
076-540 07 26

Kungsbroplan 3A | Box 1080, 101 39 Stockholm | info@stf.se | 08-586 386 00 | stf.se

