Szkolenia ONLINE

odeka

# ZOSTAŃ W DOMU

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń online ODEKA.
Szkolenie online – webinarium to profesjonalne szkolenie, w którym trener ODEKA
i uczestnicy spotykają się zdalnie, za pośrednictwem komputerów i internetu.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzimy szkolenia on-line.
Do głównych zalet szkoleń przez internet należą:






Bezpieczeństwo
Oszczędność czasu na dojazdy
Wygoda
Dostępność
Nowoczesna i przyjazna technologia

Aby uczestniczyć w webinarium, nie musisz posiadać żadnego specjalistycznego oprogramowania
ani sprzętu. Wystarczy dostęp do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa, monitor i głośnik.

 Prowadzimy zdalnie wszystkie nasze szkolenia
 Po zapisaniu się na szkolenie uczestnicy otrzymują link z kluczem dostępu do wirtualnej sali
wykładowej, w której o określonym terminie zostanie przeprowadzone szkolenie
 W trakcie szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania i prowadzić dyskusję,
korzystając z mikrofonu lub komunikatora tekstowego - czat
 Uczestnicy pobierają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
widzą prezentację oraz trenera
 Szkolenie online nie wymaga dojazdu
 Dzięki webinarium ODEKA zdobędziesz wiedzę i uprawnienia

Poniżej przedstawiamy szereg specjalistycznych kursów organizowanych przez ODEKA
1. Uprawnienia Elektryczne G1, Cieplne G2 i Gazowe G3
Kurs SEP pomaga przygotować się do egzaminu, stanowi
kompendium wiedzy niezbędnej w pracy elektryka. Podczas zajęć
kursanci uczą się jak prawidłowo eksploatować i dozorować,
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV.
Zaznajamiają się również z zasadami konserwacji, obsługi, montażu
i remontu sieci oraz maszyn powyżej 1 kV. Szkolenie energetyczne
dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Całość kończy się
egzaminem SEP składanym przed Energetyczną Komisją
Kwalifikacyjną. Po zatwierdzeniu tarczy 2.0 będziemy prowadzić

egzaminy zdalnie.
2. F-GAZY
Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem
substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych np. monterów klimatyzacji.
Jeśli jako instalator masz kontakt z tymi gazami (np. podczas kontroli szczelności, odzysku, instalacji,
konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji), koniecznie uzyskaj certyfikat dla personelu na

uprawnienia f-gazowe. Dokument ten potwierdzi, że spełniasz wymagania do pracy w zawodzie do określonej
grupy urządzeń.
Certyfikat dla personelu musisz uzyskać, jeśli:
 jesteś pracownikiem firmy, w imieniu której zajmujesz się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem,
naprawą i likwidacją urządzeń zawierających SZWO lub F-gazy
 Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz fizycznie wykonywał czynności na
urządzeniach zawierających SZWO lub F-gazy
 Pracujesz na swoich urządzeniach i tylko na własne potrzeby
 Zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, naprawą (w tym konserwacją lub
serwisowaniem) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni,
które zawierają fluorowane gazy cieplarniane
 Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to uzyskaj zarówno certyfikat dla personelu, jak i certyfikat dla
przedsiębiorcy. Dzięki temu możesz wykonywać usługi dla osób
trzecich (nie tylko na potrzeby twojej firmy)

3. BHP
 Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub
seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji
elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line).
 Pracownicy otrzymają (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i
uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności.

4. Spawanie, lutowanie
 Oferujemy kompleksowy kurs na którym poznasz wszystkie zasady i techniki z zakresu spawania
(lutowania i przecinania).
 Szkolimy w metodach:
135 (MAG),136 (MAG-drut proszkowy), 131 (MIG-aluminium), 141 (TIG, niemiecki WIG, w osłonie
argonu), 111 ( MMA elektroda otulona ), 311 (gazowe acetylenowo-tlenowe ).
 Teoria i rysunek techniczny online.
 Natomiast praktyka i egzamin odbywają się w bezpiecznych warunkach 1 - 2 kursantów na jednym
stanowisku.

5. Koparki, ładowarki, rusztowania, pilarki
Nasza Firma szkoleniowa oferuje kursy w zakresie obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych.
 koparko-ładowarki
 koparki I i III kl.
 ładowarki I i III kl.
 walce, zagęszczarki, ubijarki wibracyjne
 pilarki do ścinki drzew
 przecinarki do nawierzchni
 rusztowania

6. Uprawnienia UDT: wózki, podesty, suwnice
Prowadzimy kompleksowo i na własnym sprzęcie szkolenia i egzaminy UDT, między innymi na:
ładowarki teleskopowe, podesty ruchome, suwnice, wózki widłowe, dźwigi, żurawie.
Na bieżąco zgłaszamy wnioski do UDT, aby uniknąć kolejki po okresie kwarantanny.

Zapraszamy do kontaktu
biuro@odeka.pl

