
Bayer Environmental Science  

  



Hva kan 

bidra med? 



1. Den mest tilgjengelige 

opplæringspakken 

Tilgang: 

• Til hva jeg vil 

• Når jeg vil 

• Hvor jeg vil 

• Så lenge jeg vil 

Nettbasert opplæring:  



Nivå 2 

Bredere forståelse (spesielle skadedyr og teknikker) 

Målgruppe: teknikere med noe erfaring og ekspertise 

Nivå 3 

Avansert forståelse (plan for bruk av skadedyrmidler (PMP) i 

spesifikke bygninger, kjemikalier) 

Målgruppe: erfarne teknikere / inspektører 

Teknikere 
 

Sertifisert  

tekniker 

Nivå 1 

Grunnleggende forståelse (vanlige skadedyr og behandlinger, 

sikkerhet) 

Målgruppe: nye teknikere 

3 opplæringsnivåer 



Nivå 1 

Introduction to pest management (1) 
 

• Why pest management is important 

• Insect life cycle, structure and function 

• Factors influencing pest infestation 

• Introduction to IPM 

 

Fundamentals of pest management (1) 
 

• Cockroaches  

• Flies  

• Ants  

• Mosquitoes  

• Termites  

• Rodents 

 

Application equipment & techniques (1) 
 

• Surface sprays  

• Soil treatments  

• Space sprays  

• Baiting  

 

Safety 
 

• Workplace safety 

• Working safely with chemicals 

• Understanding product labels and MSDS 

17 moduler 
Nivå 2 

Fundamentals of pest management (2) 
 

• Bed bugs 

• Spiders 

• Fleas 

• Stored product pests 

• Birds 

 

Pest inspections (1) 
 

• Cockroaches and ants  

• Flies and mosquitoes 

• Termites 

• Rodents 

 

Application equipment & techniques (2) 
 

• Dusting 

• Foaming 

• Trapping 

 

Pest control chemicals (1) 
 

• Active ingredients 

• Formulations 

 

Customer service (1) 
 

• Dealing with customers 

• Good customer service 

16 moduler 
Nivå 3 

Pest management programs 
 

• Food handling facilities 

• Health care and educational facilities 

• Transport operations 

• Hospitality industry 

 

Pest inspections (2) 
 

• Bed bugs 

• Fleas 

• Stored product pests 

• Birds 

 

Pest control chemicals (2) 
 

• Insecticide resistance management 

• Development of a new pest control chemical  

• Chemicals & sustainable pest management 

• Selecting the right product 

 

Customer service (2) 
 

• Working in an effective team 

• Resolving customer issues 

• Supervising technicians 

• Planning a pest management program 

• Documentation and reporting 

17 moduler 

> 50 moduler 



2. Engasjerende læring 

Du kan til og med be om en 

kopp kaffe! 



3. Den mest omfattende 

opplæringen 

Og dette er kun på Nivå 1! 

17 omfattende moduler… 



4. Passer for alt personell 

Tekniker Salg 

Kundeservice Leder 



5. Sertifisering og 

påskjønnelse av 

firmaet  

Grunnleggende forståelse 

(Nivå 1) 

Bredere forståelse 

(Nivå 2) 

Avansert forståelse 

(Nivå 3) 



Sikrer teknisk nøyaktig informasjon 

6. Uavhengig 

godkjenning 

Kurs godkjent av Professor Lee Chow Yang – USM 



Bruk 

i egne  

opplæringsprogrammer 



1. Supplement til 

nåværende opplæring 

Learning Lab 

Universitet 

In-house 

Organisasjon 

Leverandør 

Alle opplæringsalternativene har sin egen verdi… 

På generelt grunnlag er det begrenset med tilgjengelige alternativer 

Bayer Learning Lab kan bli grunnmuren i opplæringsprogrammet ditt. 



2. Plattform for 

administrasjon av 

opplæringen 

Planlegg opplæringen: Hold oversikt over fremgangen: 



3. Ta kontakt med Bayer 

når/hvor som helst 

Direkte fra modulene: Modulevaluering: 



Gi deg selv kunnskapen, egenskapene og teknikkene  

for å lykkes som skadedyrbekjemper! 

 

 3 opplæringsnivåer med over 50 kurs 

 Hold virksomheten i utvikling ved hjelp av Bayers 

ekspertise 

 Ta kontakt med Bayer – når/hvor som helst 



 

Testet og godkjent i 2015 

 

 Singapore har vært forsøksland 

 

 Utmerkede tilbakemeldinger fra kunder 

 Brukergrensesnitt  

 Brukererfaringer 

 Teknisk innhold 



To minutters video som 

oppsummering! 

https://www.youtube.com/watch?v=R7WNYZfx8po


 

Vi vil gjerne at du svarer på spørreskjemaet vårt! 




