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TYTUŁ:  RADOMSKO - kurs na wózek widłowy. Egzamin UDT.

CENA: 438,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: JGL Logistics (.: jglradomsko :.)
  Adres:
  Miasto: Radomsko
  Województwo: łódzkie
  Telefon: 695 375 015
                601 950 888

OPIS:

RADOMSKO - kurs na wózek widłowy. Egzamin UDT. Cena 438
zł.

Szukasz pracy, potrzebujesz się przekwalifikować lub zwiększyć
swoje umiejętności?
Teraz mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Szkolenie na wózki widłowe wysokiego składu.

Na szkolenia składa się:
- kurs na wózki widłowe,
- egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia - przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku operator wózków widłowych, jezdniowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- wiadomości o dozorze technicznym,
- typy stosowanych wózków,
- budowa wózka,
- czynności operatora przy obsłudze wózków,
- czynności operatora w czasie pracy wózkami,
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu bhp i ppoż.,
- praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe (z mechanicznym napędem podnoszenia),
unoszące,
- program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Ponadto prowadzimy kursy na:
- podesty ruchome, zwyżki,
- podnośniki przejezdne koszowe na pojazdach,
- HDS (hydrauliczne dźwigi samochodowe),
- wózki widłowe podnośnikowe.

Każdy kurs kończy egzamin UDT - cena 212, 34 zł.

Zadzwoń - przyjdź - zapisz się:
JGL LOGISTICS
Radomsko
tel. 695 375 015, 601 950 888
Zapisy codziennie.

Otrzymujesz:
- uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.
- uprawnienia UDT, po egzaminie państwowym (legitymacja UDT imienna)
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Prowadzisz firmę i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników?
Chcesz wraz ze znajomymi wziąć udział w kursie?

Dla firm i grup zorganizowanych przewidujemy upusty (powyżej 5 uczestników).
Każdy kursant otrzymuje wszystkie potrzebne materiały do samodzielnej nauki.

Oferujemy Ci szkolenie na operatora wszystkich typów wózków jezdniowych (widłowych). Przygotujemy Cię do obsługi wózków
spalinowych, gazowych i elektrycznych.
Uprawnienia, które u nas otrzymasz ułatwią Ci znalezienie pracy w Polsce i UE.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy - zgłoś się do nas na kurs kierowcy wózków jezdniowych.
U nas uzyskasz, nie tylko uprawnienia kierowcy wózka, ale także - dodatkowo - uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach.
Jesteśmy elastyczni i dopasujemy termin szkolenia do Twoich zajęć.

Dla grup zorganizowanych prowadzimy zajęcia także w weekendy.
Prowadzimy szkolenia także w siedzibie firmy zleceniodawcy.

Nasze oddziały:
Poznań, Konin, Sieradz, Łódź, Piotrków Trybunalski, Kutno, Katowice, Tychy, Kraków.

Szkolenia dla firm i grup zorganizowanych na terenie całego kraju.
tel. 601 950 888

Więcej na:
https://www.jgl.pl
Polub nas na: www.facebook.com/kurswozkiwidlowe


