CZŁOWIEK - NAJLEPSZA

INWESTYCJA

Projekt szkoleniowy „Wykonywanie robót drogowych” realizowany jest przez Centrum Kształcenia PRYMUS, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia
KSK Biznes oraz Ośrodek Szkolenia KRZEMPEK i KSK Szkolenia. W innych częściach kraju zaangażowanych w projekt jest jeszcze kilku
Partnerów. Oferta ma charakter unikatowy, ponieważ wiąże uzyskanie wykształcenia zawodowego
kierunkowego oraz zdobycie uprawnień na określony sprzęt budowlany i drogowy.
Obecnie podnosimy kwalifikacje zawodowe kilkuset osobom w województwie wielkopolskim, łódzkim,
małopolskim oraz śląskim. Jedyną barierą uczestnictwa w nauce jest pełnoletność oraz zdolność do
wykonywania robót drogowych i bycia operatorem maszyn do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych. Nie bez znaczenia jest chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych
przez samych uczestników, dlatego też przewidzieliśmy wpłacenie przez każdego uczestnika kaucji
zwrotnej w wysokości 200zł. Szacowana wartości usługi szkoleniowej oscyluje na poziomie 10 tyś. zł.
Realizacja odbywa się dwuetapowo. W I etapie uczestnicy są słuchaczami Kursu zawodowego wykonywanie robót drogowych, Kursu
operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wybranej specjalności oraz Kursu brukarza. W II etapie uczestnicy będą
uczestnikami Kursu zawodowego eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych, Kursu operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych wybranych specjalności oraz Kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kursy zakończone są egzaminami
państwowymi przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego.
uprawnienia operatora maszyn

budowlanych i drogowych
i nie tylko – uzyskaj kwalifikacje za darmo

Kursy operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
obejmują różne specjalności, np. koparko-ładowarka, koparka, ładowarka,
walec drogowy, równiarka, itp.
Zajęcia odbywają się systemem sobotnio-niedzielnym.

Jeśli chcesz uczestniczyć w Projekcie zapoznaj się z zamieszczonymi na stronie w w w . k s k b i z n e s . p l dokumentami rekrutacyjnymi:
Kwestionariuszem udziału w projekcie, Regulaminem projektu oraz Deklaracją udziału w egzaminie. Następnie wydrukuj: kwestionariusz
udziału w projekcie z regulaminem projektu (1szt), podanie (1szt), deklarację (po 1szt) oraz dokładnie je wypełnij i podpisz. Dokonaj opłaty
wpisowego na konto KSK Biznes: Alior Bank 06 2490 0005 0000 4500 6468 0743; Prosimy o podanie w przelewie: wpisowe, imię i nazwisko
wpłacającego oraz wybrane miasto. Przynieś na spotkanie organizacyjne lub do przedstawiciela Projektu: kserokopię dowodu tożsamości,
wypełnione i podpisane dokumenty oraz świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginał lub odpis). Po dokonaniu weryfikacji
złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty wpisowego przystąpią Państwo do kształcenia zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
Potrzebujesz więcej informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
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