OFERTA SZKOLENIOWA
Ko łob rzeg – lu ty 2016 r.
Uprzejmie informuję, że w miesiącu lutym rozpoczynamy w Kołobrzegu następujące kursy:
1. KURS OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Grupa 1 – Urządzenia elektryczne o napięciu do 1 kV i powyżej, np. oświetlenie elektryczne,
silniki elektryczne, spawarki i zgrzewarki, piece i nagrzewnice, zespoły prądotwórcze,
akumulatory, prądnice, kondensatory i pomiary elektryczne;
Grupa 2 – Urządzenia cieplno – mechaniczne, w tym: kotły parowe i wodne, instalacje
wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodnicze, piece przemysłowe, pompy, ssawy,
wentylatory, dmuchawy, sprężarki, instalacje sprężonego powietrza, młyny, suszarnie,
stacje uzdatniania wody, urządzenia do odpylania i odżużlania, itd.
Grupa 3 – Urządzenia i instalacje gazowe, w tym: urządzenia, instalacje i przybory gazowe,
gazociągi, stacje gazowe, odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno – pomiarowa;
Celem kursów jest uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych na stanowisko „E” i „D” w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów.
2.

KURSOBSŁUGI I KONSERWACJI WÓZKÓW, PODNOŚNIKÓW I DŹWIGNIC
W tym: wciągników, suwnic, żurawi samochodowych – HDS, podnośników, podestów i dźwigów.

3.

KURS SPAWANIA I CIĘCIA METALI
W metodach MAG, MIG, TIG i innych.

4.

OBSŁUGA PIŁ MOTOROWYCH:
DRWAL – OPERATOR PIARKI wg programu dla pracowników leśnictwa, w zakresie wiedzy i
umiejętności wymaganych przy wykonywaniu zawodu drwal – operator pilarki;

KONSRWATOR ZIELENI w zakresie cięcia i pielęgnacji drzew ozdobnych i uprawnych przy użyciu pilarki
łańcuchowej oraz obsługa kos mechanicznych wg programów ODK w Mysłowicach;

OBSŁUGA PIŁ LAŃCUCHOWYCH w zakresie wykorzystywania surowca drzewnego(dla zakładów
drzewnych);

5.

OBSŁUGA PILAREK MECHANICZNYCH w/g programu ODK w Mysłowicach;
SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP DLA:





Pracodawców i osób kierujących pracownikami;
Pracodawców wykonujących zadania służ BHP;
Pracowników i służb BHP i SIP;
Pracowników administracyjna – biurowych i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 2 lutego 2016r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
ul. Frankowskiego 3

INFORMACJA TELEFONICZNA: 602 632 816
Oddział w Kołobrzegu: tel. 94 355 48 07

