TYTUŁ: Kurs na HDS, uprawnienia UDT.
CENA: 499,00 PLN
PARAMETRY:
DANE KONTAKTOWE:
Sprzedający: JGL Logistics Wojtysiak Sp.J. (.: katowice_jgl
:.)
Adres: ul. Bracka 20F
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Telefon: 603 456 333

OPIS:
Kurs na HDS, uprawnienia UDT.
Mając na uwadze ciągłe zmiany na rynku pracy i zapotrzebowanie na szkolenia, wychodzimy z ofertą skierowaną do każdego, kto chce
zwiększyć swoje kwalifikacje.
Ośrodki szkoleniowe JGL Logistics są do Twojej dyspozycji.
Jeśli szukasz kursu na HDS lub inne urządzenie transportu bliskiego, zapraszamy do nas.
Każde szkolenie możesz zakończyć egzaminem UDT.
Nasze kursy dzielą się na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenia obsługi hds zakończone są egzaminem UDT. Uprawnienia
na operatora żurawia HDS wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT - Urząd Dozoru Technicznego. Są ważne
bezterminowo. Pozwalają na pracę hydraulicznymi żurawiami samochodowymi - przenośnymi, przewoźnymi, przeładunkowymi lub
leśnymi.
Jesteś zainteresowany także kursami na wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, a może magazyniera ?
Możesz je zrobić w naszych ośrodkach szkoleniowych. Jesteśmy doświadczoną firmą szkoleniową z wieloletnim doświadczeniem na rynku
pracy.
Szkolimy grupy zorganizowane w zakładach pracy.
Dojeżdżamy do firm dla minimum 5 osób.
Zapisy przyjmujemy codziennie, szkolimy w systemie ciągłym.
Terminy i czas szkoleń dopasujemy tak, aby nie przeszkadzały Ci w pracy.
Po wcześniejszym uzgodnieniu, szkolenia możemy przeprowadzić również w trybie weekendowym.
Robiąc szkolenie na hds, poznasz zagadnienia m.in. takie jak:
- ogólne wiadomości o żurawiach HDS,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- obowiązki operatorów żurawi,
- zajęcia praktyczne na żurawiu HDS,
- budowa żurawi,
- wiadomości o dozorze technicznym,
Kursy prowadzimy w naszych ośrodkach JGL Logistics:
ŁÓDŹ
ul. Tuszyńska 60/64, tel. 695 375 025
SIERADZ
ul. Cypriana Bazylika 17, tel. 665 596 688
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Wolborska 6B, tel. 695 375 015
KRAKÓW
ul. Saska 4, tel. 661 720 325
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TYCHY
ul. Fabryczna 11, (tereny fabryczne), tel. 603 456 555
KATOWICE
ul. Bracka 20F, (teren huty BAILDON), tel. 603 456 333
Pozostałe informacje:
tel. 601 950 888
www.jgl.pl
Posiadamy certyfikat i jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA.
Zapraszamy do współpracy.
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