ТОВ « ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ »
проводить постійний набір на навчання
(професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації) робітників
і ІТП на курсах з відривом та без відриву від виробництва
на 2014 р.
№
п/п
1.
2.

Робітничі професії

4.
5.
6.

Водії навантажувачів
Водії по перевезенні небезпечних
вантажів
Водії вантажних автомобілів на знання
вимог «Правил охорони праці на
автомобільному транспорті під час
розробки корисних копалин відкритим
способом»
Слюсарі з ремонту автомобілів
Верстатники деревообробних верстатів
Лісоруби

7.

Машиністи компресорних установок

8.
9.

Машиністи бурових установок
Дробильники

10.

Машиністи екскаваторів

11.

Машиністи екскаваторів
одноковшових
Машиністи кранів (кранівники)
Стропальники

3.

12.
13.

16.

Оператори комп`ютерного набору
Оператори заправних станцій
стисненим і скрапленим газом
Оператори котельні

17.
18.

Оператори заправних станцій
Охоронники

19.

Електрогазозварники

20.

Електромонтери з ремонту та
обслуговування електроустаткування
Слюсарі-ремонтники

14.
15.

21.
22.

Слюсарі з експлуатації та ремонту
газового устаткування

№
п/п
23.
24.

Трактористи
Машиністи бульдозерів

25.

Машиністи підіймальних машин

26

Обпалювачі стінових матеріалів

27.
28.
29.
30.
31.

Гірники біля екскаваторів і відвальних мостів
Муляри
Наповнювачі балонів
Машиністи насосних установок
Слюсарі – ремонтники буксирувально – канатних
витягів

Робітничі професії

Інженерно – технічні працівники
1.
2.

Посадові особи і спеціалісти з питань охорони праці
Навчання і перевірка знань інженерно- технічних
працівників по:
- Правилах будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів
-Правилах будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском
-Правилах будови та безпечної експлуатації ліфтів
-Правилах безпечної експлуатації теплових установок та
мереж
-Правилах безпеки систем газопостачання України
-Правилах технічної експлуатації електроустановок
споживачів
-Правилах охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом
-Правилах будови і безпечної експлуатації підйомників
-Правилах будови і безпечної експлуатації парових і
водогрійних котлів
- Правилах охорони праці під час дроблення,
сортування, збагачення корисних копалин
-Правилах безпеки під час виконання робіт на висоті
-Правилах будови та безпечної експлуатації
пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД)
-Правилах охорони праці на автомобільному транспорті

Слухачі курсів при необхідності при навчальному центрі забезпечуються проживанням. Просимо до 18.01.2014 р. дати
орієнтовні заявки на навчання в 2014 р. При потребі підприємств і організацій в навчанні по різних професіях можуть
бути організовані навчальні групи на договірних умовах і цінах. Навчання може проводитися з відривом і без відриву від
виробництва ( на підприємствах ) по вказаних професіях. ( Ліцензія Міністерства освіти: АД № 041350, АГ № 508550,
АВ № 552542 )
Початок занять по мірі формування груп.

Адреса навчального центру підготовки і перепідготовки кадрів:
88018, м. Ужгород, вул. Минайська, 16
тел./факс (031-22) 2-05-32, тел. 2-05-22, 2-44-63, 2-06-55 e-mail: info@zncua.com
Мукачівський філіал ТОВ «ЗНЦ»: м. Мукачево, вул. Недецеї, 39
Тел. (0231) 3 – 85 – 57 моб.тел. 050 542 81 26
Наші реквізити: Розрахункові рахунки № 2600101492238 в ЦФ ПАТ «Кредобанк» м. Львів МФО 325365
№ 26001000006516 в ПАТ «Фолькс БАНК» м. Львів МФО 325213
ІПН 328909607013, номер свідоцтва 100010109

