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Plattformsjef – Stabilitetssjef – Teknisk sjef

Stavanger offshore tekniske skole
arrangerer modulbasert leder utdanning
Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og
formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige
fagpersonell og ledere.
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets
kvalifikasjonskrav i Forskrift om kvalifikasjoner og
sertifikater for sjøfolk.
Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon
offshore.
Deltakerne vil ved gjennomført og bestått kurs få kursbevis som danner dokumentasjon for å inneha
sertifikat.

Moduler og stillingskrav
Modul

Modulnavn

Teknisk sjef

Stabilitetssjef

Plattformsjef

1

Petroleumsteknologi

X

X

X

2

Administrasjon og regelverk

X

X

X

3

Brønnkontroll og barrierestyring

X

X

X

4

Beredskapsledelse

X

X

X

5

Prosjektstyring og ledelse

X

6

Vedlikehold og utstyr

X

7

Rigg stabilitet og ballastering

X

X

8

Dynamisk posisjonering

X

X

9

Rigg maritime operasjoner

X

X

10

Rigg manøver simulator

X

X

Beskrivelse av moduler
Modul 1 – Petroleumsteknologi
Modulen gir en bred innføring i emnet. Det vektlegges innlæring av terminologi, opplæring i
prosedyrer retter mot brønnkontroll og kritiske boreoperasjoner.
Modul 2 – Administrasjon og regelverk
Modulen vektlegger emner som kvalitetssikring, regelverk og standarder. Videre behandles drift
av boreoperasjoner, vedlikehold, økonomi, kontrakt og juridiske forhold. Modulen tilfredsstiller
krav til regelverkskompetanse i henhold til norske forskrifter.
Modul 3 – Brønnkontroll og barrierestyring
Modulen gir en innføring i barrierestyring samt praktisk forståelse gjennom case studies.
Modulen tar også for seg emner fra IWCF level 1 – Well Control Awareness Training og
level 2 - Well Control Training Drilling.
Modul 4 – Beredskapsledelse
Modulen skal gi deltakerne en innføring i prinsipper og metoder knyttet til sikkerhet, vern og
beredskap i forbindelse til overordnet beredskapsledelse.
Modul 5 – Prosjektstyring og ledelse
Modulen gir en innføring i prosjektstyring og prosjektledelse. Kommunikasjon, rapportering,
framdrift, kontrakter og leverandører og usikkerhet.
Modul 6 – Vedlikehold og utstyr
Modulen skal gi deltakerne en grunnleggende kjennskap til nyere vedlikeholdsteori og
vedlikeholdssystemer. Det vektlegges innføring i praksis i oljeindustrien.
Modul 7 – Rigg stabilitet og ballastering
Modulen skal gi deltakerne innsikt i håndtering av stabilitet på flyttbare innretninger.
Modul 8 – Dynamisk posisjonering – Grunnkurs
Modulen har som mål å gi deltakerne innsikt i vurdering av ulike posisjonerings systemer
pålitelighet og nøyaktighet. Dynamisk posisjonering inngår som eget emne.
Modul 9 – Rigg maritime operasjoner
Modulen skal gi kunnskap på miljømessige og operative forhold på flyttbare inntretninger.
Relevante forskrifter vil også bli behandlet.
Modul 10 – Rigg manøver simulator
Modulen gir deltakerne simulatorøvelse i manøvrering av flyttbare plattformer.

Kursgjennomføring

Kurset består av inntil 10 moduler, hver med en varighet på inntil en uke.
Normal gjennomføring vil skje over 1-2 år.

Vitnemål/avsluttende test

Hver modul avsluttes med test siste kursdag.
Når alle moduler som påkreves innen stillingskategorien er gjennomført, utstedes endelig
fullverdig kursbevis (teknisk sjef, stabilitetssjef eller plattformsjef).

Pris:

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9
Modul 10

Petroleumsteknologi
Administrasjon og regelverk
Brønnkontroll og barrierestyring
Beredskapsledelse
Prosjektstyring og ledelse
Vedlikehold og utstyr
Rigg stabilitet og ballastering
Dynamisk posisjonering
Rigg maritime operasjoner
Rigg manøver simulator

Beliggenhet
SOTS kurssenter
Tjuvholmveien 40
4007 Stavanger
Se våre nettsider for bussruter og
kjøreruter til oss: www.sotskurs.no

For mer informasjon og påmelding
Hadria Rahmouni
Kontorleder
Telefon: +47 51 50 03 03
E-post: hra@sots.no
www.sotskurs.no

kr 10.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 15.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 24.900,kr 18.900,kr 27.900,kr 28.900,-

