HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA MIESIĄC MAJ 2018
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju 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 w dziedzinie BHP
Dozór górniczy - dół

10 - 11.05.2018 (2 dni)

Dozór mechaniczny - dół

17 - 18.05.2018 (2 dni)

Kadra inżynieryjno-techniczna - dół

24 - 25.05.2018 (2 dni)

Dozór powierzchnia

24 - 25.05.2018 (2 dni)

Kursy szczególne kwalifikacje – czynności specjalistyczne
Eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej
w podziemnych zakładach górniczych

14 - 16.05.2018 (3 dni)

Maszynista lokomotyw pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych

21 - 25.05.2018 (5 dni)

Maszynista kolejek podwieszanych pod ziemią
w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
w podziemnych zakładach górniczych

28 - 30.05.2018 (3 dni)

Kursy specjalistyczne górnicze
Kurs - dla zatrudnionych na stanowisku górnik rabunkarz

07 - 11.05.2018 (5 dni)

Operator samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek samojezdnych
w podziemnych zakładach górniczych

07 - 11.05.2018 (5 dni)

Operator samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi
kombajnów chodnikowych w podziemnych zakładach górniczych

14 - 22.05.2018 (7 dni)

Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych

29.05.2018 (1 dzień)

Kursy specjalistyczne energomaszynowe
Kurs dla mechaników –ślusarzy obudów zmechanizowanych
w zakresie budowy , obsługi , konserwacji , napraw , montażu i demontażu

07 - 11.05.2018 (5 dni)

Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji wentylatorów
głównego przewietrzania kopalń(URE)

07 - 10.05.2018 (4 dni)

Kurs dla osób dozoru mechanicznego w pzg w zakresie budowy,
eksploatacji, konserwacji i naprawy silników
spalinowych budowy przeciwwybuchowej

09 - 10.05.2018 (2 dni)

Kurs dla osób dozoru elektrycznego w zakresie budowy,
eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń
elektrycznych budowy przeciwwybuchowej

21 - 23.05.2018 (3 dni)

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)

10 - 11.05.2018 (2 dni)

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

10 - 11.05.2018 (2 dni)

Kurs obsługi kołowrotu KUBA przy robotach szybowych

11.05.2018 (1 dzień)

Kurs w zakresie budowy przeglądów okresowych,
napraw i konserwacji wózków hamulcowych przeznaczonych
dla podwieszanych kolejek szynowych

17 - 18.05.2018 (2 dni)

Szkolenie w zakresie obsługi , konserwacji i montażu pomp,
stacji zasilających i instalacji zasilających hydrauliki siłowej

21 - 28.05.2018 (6 dni)

Kurs dla mechaników –ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji,
remoncie , montażu i demontażu przenośników

28 - 29.05.2018 (2 dni)

Kursy UDT
Obsługa zawiesi dźwignic (hakowych)

30.05.2018 (1 dzień)

Kursy z zakresu robót strzałowych
Uzupełniający kurs dla instruktorów strzałowych (co 5 lat)

24 - 25.05.2018 (2 dni)

Kursy z zakresu robót spawalniczych
Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG (135)

14.05 – 06.06.2018 (18 dni)

Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania
blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111+311)

14.05 – 02.07.2018 (34 dni)

Szkolenia z zarządzania i prawa
Kurs dla instruktorów w zakresie metod
prowadzenia instruktażu stanowiskowego

16.05.2018 (1 dzień)

Kursy z zakresu pierwszej pomocy
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz)

16 - 18.05.2018 (3 dni)

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria
Kurs kwalifikacyjny dla ślusarzy zatrudnionych przy remontach,
konserwacjach maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla

23 25.05.2018 (3 dni)

Szkolenia otwarte poza harmonogramem
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

początek 11.05.2018 (ok. 2 miesiące)

Opiekun osób starszych i schorowanych

14 - 22.05.2018 (7 dni)

Rozpoznawanie znaków pieniężnych

18.05.2018 (1 dzień)

Obsługa wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli gazowej

15 - 25.05.2018 (9 dni)

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

12 - 26.05.2018 (5 dni)

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

początek 14.05.2018 (ok. 1 miesiąc)
14.05.2018 (1 dzień)

Zaawansowany Excel w zastosowaniach finansowych

10 - 11.05.2018 ( 2dni)

Edytor tekstu Word – kurs podstawowy

16 - 18.05.2018 ( 2dni)

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

14 - 25.05.2018 (10 dni)

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

