HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA MIESIĄC LUTY 2018
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lutym 2018 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
organizuje następujące kursy:

Ośrodek Szkolenia nr 1
Mysłowice-Wesoła, ul. Piastów Śląskich, tel. 32 420 42 50

Szkolenie okresowe w zakresie BHP
Pracowników administracyjno-biurowych

21.02.2018 (1 dzień)

Szkolenie okresowe osób dozoru ruchu
Dozór - dół (górnicy)

08 - 09.02.2018 (2 dni)

Dozór - powierzchnia

22 - 23.02.2018 (2 dni)

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Powierzchnia

01-02.02.2018 (2 dni)

Dla osób pracujących w oddziałach górniczych
Kurs w zakresie obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych

12 - 15.02.2018 (4 dni)

Obsługa kołowrotów

28.02.2018 (1 dzień)

Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych

02.02.2018 (1 dzień)
27.02.2018 (1 dzień)

Cieśla górniczy

07 - 09.02.2018 (3 dni)

Młodszy górnik

19 - 23.02.2018 (5 dni)

Górnik wiertacz dołowy

12 - 20.02.2018 (7 dni)

Operator samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek samojezdnych
w podziemnych zakładach górniczych

19 - 23.02.2018 (5 dni)

Dla osób pracujących w oddziałach mechanicznych
Kurs dla osób dozoru mechanicznego w zakresie budowy, eksploatacji,
konserwacji i naprawy silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej

12 - 13.02.2018 (2 dni)

Rewident urządzeń wyciągowych

19 - 23.02.2018 (5 dni)

Dla osób pracujących w oddziałach szybowych
Sygnalista szybowy

12 - 16.02.2018 (5 dni)

Kursy specjalistyczne
Uzupełniający kurs specjalistyczny Technika strzałowa w zakresie metod strzelania
w podziemnych zakładach górniczych

08 - 09.02.2018 (2 dni)

Eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej
w podziemnych zakładach górniczych

26 - 28.02.2018 (2 dni)

Kursy specjalistyczne powtarzane co 5 lat
Uzupełniający kurs dla instruktorów strzałowych (co 5 lat)
Dla nowo zatrudnionych osób kierownictwa i dozoru ruchu,
których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej
Uzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych
w podziemnych zakładach górniczych

15 - 16.02.2018 (2 dni)

26.02 - 02.03.2018 (5 dni)

22 - 23.02.2018 (2 dni)

Kursy URE
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną (URE) „E”
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną (URE) „D”

22 - 23.02.2018 (2 dni)

22 - 23.02.2018 (2 dni)

Kursy spawania
Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur
elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111+311)
Weryfikacja spawania podstawowego

21.02 - 10.04.2018 (34 dni)
20.02.2018 (1 dzień)

Pozostałe kursy
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz)

14 - 16.02.2018 (3 dni)

Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

16.02.2018 (1 dzień)
12 - 22.02.2018 (9 dni)

Szkolenia otwarte poza harmonogramem

Opiekun osób starszych i schorowanych

05 - 13.02.2018 (7 dni)

Obsługa wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli gazowej

13 - 23.02.2018 (9 dni)

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

10 - 24.02.2018 (5 dni)

Kurs spawania metodami: MIG/MAG, TIG, MMA, spawanie gazowe
Weryfikacja spawania podstawowego

początek 21.02.2018 (ok. 1 miesiąc)
20.02.2018 (1 dzień)

Zaawansowany Excel w zastosowaniach finansowych

05 - 06.02.2018 ( 2dni)

Arkusz kalkulacyjny Excel – kurs podstawowy

12 - 13.02.2018 (2 dni)

Dla osób ubiegających pierwszej pomocy przedmedycznej

15 - 16.02.2018 (2 dni)

NA WSZYSTKIE PYTANIA CHĘTNIE UDZIELIMY ODPOWIEDZI
POD NUMEREM 32 420 42 50 / 32 420 42 53
Z poważaniem
Dział Szkoleń ŚCUW

