
 Maritime sikring’s kurser
 

PSO / PFSO 
Port Facility Security Officer 
 
Målgruppe 
Personer, der skal kunne varetage rollen som øverste 
sikringsansvarlige for en havn samt personer, der 
skal varetage sikringsansvaret for en specifik havne-
facilitet.  
 
Formål 
At give deltagerne den holdning, viden og de færdig-
heder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som 
PFSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i 
ISPS Koden (International Ship & Port Facility Secu-
rity Code). 
 

Kursusperioder: 
17. - 19. januar 2008 

7. - 9. april 2008 
17. - 18. september 2008 

4. - 5. november 2008 

 

CSO 
Company Security Officer  
 
Målgruppe 
Rederi ansatte der er udpeget som CSO samt deres 
stedfortrædere. Andre, herunder chefer, afdelingsle-
dere og ansatte med direkte tilknytning til skibsope-
rationerne vil have stort gavn af kurset.  
 
Formål 
At give deltagerne den holdning, viden og de færdig-
heder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som 
CSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i 
ISPS Koden (International Ship & Port Facility Secu-
rity Code). 
 

Kursusperioder: 
14. - 16. januar 2008 

5. - 7. maj 2008 
15. - 16. september 2008 

 

SSO 
Ship Security Officer  
 
Målgruppe 
Skibsofficerer, der er udpeget til at varetage ansvaret 
med skibets sikring. Dvs. bl.a. skibsførere, overstyr-
mænd (der oftest er skibets SSO) og evt. andre be-
sætningsmedlemmer.  
 
Formål 
At give deltagerne den holdning, viden og de færdig-
heder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som 
SSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i 
ISPS Koden (International Ship & Port Facility Secu-
rity Code). 
 

Kursusperioder: 
8. - 9. maj 2008 

18. - 19. september 2008 

SP 
Security Personale 
 
Målgruppe 
Ansatte på havne, i rederier eller leverandører af 
sikringspersonale, der har konkrete sikringsopgaver 
og ansvar. 
 
Formål 
At give dem kendskab til formål med den maritime 
sikring samt at træne dem i konkrete sikringsrelate-
rede opgaver, så de kan udføre et professionelt sik-
ringsarbejde. 
 
Ring og få et tilbud på jeres specifikke behov. 
 
 

Security orientering 
Af alle andre 
 
Målgruppe 
Alle, der har berøring med havne eller rederier og 
som ikke har specifikke sikringsopgaver. 
 
Formål 
At orientere de ansatte, kunder, samarbejdspartnere, 
tilknyttede virksomheder, leverandører, brugere og 
andre med tilknytning til rederiet eller havnen i for-
holdene for den maritime sikring. 
 
Ring og få et tilbud på jeres specifikke behovs. 
 
 
 
 
 
 

www.mahilum.com 

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER  

Tilmeldingsfrist 
Senest 35 dage før kursusstart 
 
Deltagerantal 
Max. 16, min. 5 
 
Deltagerpris 
 PFSO:  kr. 6.500,- 
 CSO:    kr. 6.500,- 
 SSO:    kr. 5.250,- 
Inkl. deltagermateriale, kursus- 
certifikat, morgenbuffet, frokost,  
eftermiddagskaffe, forfriskninger 
Ekskl. moms, overnatning 
 
Sted 
Hotel Comwell i Kolding 
Hotel Scandic Kolding     (kun SSO) 
 
Tilmelding 
Pr. e-mail: info@mahilum.com   
eller telefon 76 1000 74 
 
Afbestillingsbetingelser 
Disse kan læses på vores hjemmeside.  
Du finder linket under ”Kurser”. 

 

Andre tilbud  
fra Mahilum 
 
• Krisestyring & bered-

skabsledelse 
I trænes gennem effektive  
værktøjer til at udøve effektiv 
ledelse i krise/ulykkes situatio-
ner. 
 

• Sikker adfærds forståelse 
Ulykker og uheld er belastende 
såvel økonomisk som på om-
dømmet. Vi træner jer til at se 
”de slumrende risici”, samt til 
en bedre sikkerhedskultur. 
 

Kontakt os for nærmere 
 

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle  
ændringer. 


