Nebaví Vás vystudovaný obor?

Nemůžete sehnat práci?

Chcete v životě změnu?

Rekvalifikace
=

cesta ke splnění svých cílů a přání
Po zapojení do programu a absolvování rekvalifikačního kurzu
nabízíme zajištění zaměstnání na hlavní pracovní poměr.
Rekvalifikační kurzy

SVÁŘEČE / ZÁMEČNÍKA
OBSLUHY CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
LAKÝRNÍKA A NATĚRAČE / TRUHLÁŘE
OBSLUHY ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU
JEŘÁBNICKÝ KURZ a ELEKTRIKÁŘE
koho hledáme:
Jste registrován na úřadu práce déle než 5 měsíců? Hledáme právě Vás.

nebo
Je Vám pod 26 let a jste registrování na úřadu práce?
I Vy máte možnost projít rekvalifikací a získat zaměstnání.
Některé kurzy a pracovní pozice jsou vhodné i pro ženy.

kontakt:
Andrea Parolková – koordinátor vzdělávací akce
mob: 602 561 769, email: andrea.parolkova@seznam.cz.

SVÁŘEČ

TRUHLÁŘ

Chcete získat základní odbornou

Chcete se orientovat v podkladech pro

způsobilost ke svařování na různých

zhotovování truhlářských výrobků?

typech materiálů různými metodami?

Naučte se správný postup organizace

V tomto kurzu získáte znalosti a doved-

práce, jak pro zhotovování truhlářských

nosti svařování kovů elektrickým

výrobků, tak pro opravy a rekonstrukce

obloukem v ochranné atmosféře.

nábytku.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
Chcete se orientovat ve strojírenských

OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A
MOTOVOZÍKU

normách, technické dokumentaci strojů,

Kurz slouží k získání Průkazu řidiče

přístrojů a zařízení? Naučte se ovládat

amotorového vozíku tj. k získání práv

ohýbání a skružování plechů, trubek,

povinností obsluhy motorového vozíku.

kovových tyčí a profilů na strojních

Cílem je získat oprávnění k řízení

ohýbačkách a další znalosti a dovednosti

a obsluze malých motorových vozíků.

potřebné pro profesi zámečníka.

Zvládnout a osvojit si základy techniky

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

a manipulaci s materiálem.

provozu a bezpečnostních předpisů
Získejte firmami tolik požadovanou
kvalifikaci v obsluze CNC strojů.

JEŘÁBNICKÝ KURZ

Vyznejte se v normách a v technických

Kurz je určen pro pracovníky bez

podkladech pro provádění obráběcích

oprávnění k obsluze jeřábů A- mostové,

operací na CNC strojích, naučte se

portálové a konzolové jeřáby s kočkou

obsluhovat číslicově řízené výrobní stroje,

nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo

linky a průmyslové roboty seřizování,

kabiny. Naučíte se zde vše potřebné pro

ošetřování a udržování CNC obráběcích

výkon této náročné profese. Součástí je

strojů.

povinný psychologický test.

LAKÝRNÍK A NATĚRAČ

ELEKTRIKÁŘ

Znáte pracovní postupy provádění

Absolvováním tohoto kurzu získáte

aoprav nátěrů? Naučte se orientovat

kompetence pro instalaci, opravy, údržbu,

v technické dokumentaci provádění

kontrolu a měření elektrotechnických

a opravlakýrnických a natěračských prací,

rozvodů a zařízení spotřebního

v technologických postupech provádění

a průmyslového charakteru.

oprav a nátěrů na kov, dřevo a jiné
podklady.

