KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MŰANYAG CSÖVEKKEL ÉPÍTETT
KÖZMŰVEZETÉK-RENDSZEREK BERUHÁZÓI,
ÉPÍTTETŐI ÉS ÉPÍTÉSIRÁNYÍTÓI
(MŰANYAGHEGESZTÉSI-FELELŐS ÉS
MŰANYAG CSŐVEZETÉK ÉPÍTŐI)
Kiknek szól ez a tanfolyam?
Ez a tanfolyam a csőrendszerek és ipari létesítmények építői mellett azoknak
a műanyaghegesztéssel foglalkozó szakemberek részére lett kidolgozva, akik nem engedhetik
meg, hogy ne rendelkezzenek munkájukra vonatkozó naprakész tudással.
A teljesen kezdők és a műanyaghegesztéssel már régóta foglalkozók is a gyakorlatban
azonnal alkalmazható tudással gyarapodnak, ami a magabiztosabb munkavégzés mellett
a létező technológiák hiánytalan megismerésével nagyfokú szabadságot jelent
a legmegfelelőbb eljárás kiválasztásában.
Kiemelt fontosságú iparágakban a versenyelőnyön túl előírás a bizonyítvány.
Csőhálózat építők (pl.: polietilén, polipropilén, PVDF) - ivóvíz-, földgáz-, csatornavezetékek, vegyipari rendszerek
Hegesztést irányító felelős műszaki szakemberek
Légtechnikai rendszerek építői
Tartály és medencegyártók
Szigetelésekkel, depóniával foglalkozók - hulladéktárolók, kerti tavak, víztározók
létesítése

Megszerezhető kompetenciák
alapanyagok hegesztésre történő alkalmasságának ellenőrzése
alapanyagok hegesztésre történő előkészítése
hegesztő berendezések kezelése, működtetése, nyilvántartása
a műanyaghegesztők minősítési rendszerének alkalmazása
a hegesztés kivitelezés terveinek értelmezése
a munkakörhöz tartozó minőségirányítási és dokumentációs feladatok ellátása
a műanyag csővezetékek tervezését, kivitelezését érintő létesítési jogszabályok
alkalmazása
műanyag csővezetékek építése
műanyaghegesztési és csőszerelési munkák elvégzése irányítása, a hegesztés és
szerelés eszközei megfelelőségének biztosítása
hegesztési szempontból lényeges műszaki-biztonsági követelmények betartása
és betartatása
a hegesztett kötések ellenőrzése

Műanyag csövekkel épített közművezeték-rendszerek beruházói,
építésvezetői képzés
A képzés tananyaga 3 modulból áll össze. Ennek előnye, hogy nem kell feltétlenül részt
venni a főtanfolyamon, mely mind a három témát körülölelni, hanem amennyiben csak egyik
modul érdekli, akkor elfogadjuk jelentkezését a kiválasztott, akár egyetlen modulra is.
A tanfolyam végeztével írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek a résztvevők. A sikeres
résztvevők számára a VILLOX-VS Kft., mint Felnőttképzési Intézmény, névre szóló
tanúsítványt állít ki, mellyel jogosultságot szerez a tevékenység végzésére.
A képzés moduljai:
I. Műanyag csövekkel épített közművezeték-rendszerek beruházói, építtetői
és építésirányítói képzés
Közművezetékek építésének irányítását, ellenőrzését, kontrollálását végző, az építési
munkafolyamat jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak megfelelő
munkavégzésért felelős szakemberek számára.
A képzés időtartama: 40 óra (36 óra szakmai elmélet, 4 óra szakmai gyakorlat)
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:
szakirányú középfokú, vagy felsőfokú végzettség
II. Műanyaghegesztési-felelős képzés
Műanyaghegesztési tevékenység irányítását, hegesztési technológia igazolását
végző, a felhasznált technológiák dokumentálásának szakszerű és valós tartalmáért
felelős szakemberek számára.
A képzés időtartama: 24 óra (20 óra szakmai elmélet, 4 óra szakmai gyakorlat)
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:
szakirányú középfokú, vagy felsőfokú végzettség

III. Műanyag csővezeték építői képzés
Műanyag csővezetékek építése-fektetése során a hegesztésen kívüli fizikai munkát
végző szakemberek számára.
A képzés időtartama: 28 óra (24 óra szakmai elmélet, 4 óra szakmai gyakorlat)
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:
nyolcadik évfolyam elvégzése

A képzésben való részvétel feltétele a szervezett elméleti és gyakorlati oktatás rendszeres
látogatása, melynek igazolása a felnőttképzési intézmény jelenléti ívén történik.
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Jelentkezés
Induló tanfolyamainkról napi szinten tájékozódhat, illetve nyomon követheti
AKCIÓINKAT a www.villox.hu weboldalunkon.
A képzési felhívásokat és a jelentkezési lapokat legalább 1 hónappal a tanfolyam
indulása előtt feltöltjük a weboldalra. Részletes információért hívja ügyfélszolgálatunkat.
Tanfolyamainkra jelentkezni a jelentkezési lapokon, e-mail-ben, faxon vagy levélben
lehet. A jelentkezési lapok megtalálhatók és letölthetőek honlapunkról.

Visszaigazolás
Oktatásszervezőnkhöz beérkező levelekre a beérkezés sorrendjében küldjük meg
a visszaigazolásokat és vesszük fel a kapcsolatot a kedves jelentkezővel.

Képzési filozófiánk
A tanfolyamok iparosoknak, illetve vállalkozások alkalmazottainak célirányos
képzésére, továbbképzésére irányulnak, kiemelt figyelmet fordítva a legkorszerűbb
technológiák leggazdaságosabb alkalmazásának elterjedésére.
A különféle tanfolyamok a rendszerelvű gondolkodás erősítése mellett is mindig az adott
témára összpontosítanak, kihangsúlyozva a tevékenység eredményes végzéséhez szükséges
együttműködést.
A tanfolyamok elméleti oktatási programja is gyakorlati tapasztalatok alapján került
kialakításra, így a résztvevők gyakorló szakemberektől szerzett ismereteiket a beiskolázó
vállalkozásuknál azonnal hasznosítani tudják.
A VILLOX - VÖRSAS Oktatási Központ tevékenységhez igazított képzési rendszerével
támogatja az emberi erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növelését.

Általános tudnivalók
A VILLOX - VÖRSAS Oktató Központ tanfolyamainak célja az elméleti
és a gyakorlati technológiai ismeretek készségszintű elsajátítása.
A hallgatók megismerik a különböző hegesztés-technológiákat, azok alkalmazási
területeit és a hegesztett kötések vizuális vizsgálattal történő minősítését.
A képzési rendszer felépítése igazodik a felelősségi körökhöz, figyelembe véve
a műanyaghegesztés alkalmazása során előforduló különböző feladatokat.
Tanfolyamindítás
A tanfolyamok kellő számú jelentkező esetén azonnal indulnak. A helyszínt és időbeosztást
a jelentkezők igényének megfelelően határozzuk meg. (Legalább 10 fő, legfeljebb 25 fő.)
Szervezési forma
A tanfolyamok és vizsgák egy helyen, bejárásos rendszerben folynak. Az oktatásokat
külön igény esetén kihelyezetten is megszervezzük, amennyiben a képzési feltételek
a helyszínen biztosíthatók.
Fontos megjegyeznünk, hogy a VILLOX-VÖRSAS Oktató Központ gyártóktól,
gyártmányoktól és technológiáktól független, márkákhoz és eljárásokhoz nem kötött átfogó
képzés!
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Elérhetőségek

VILLOX-VS FELNŐTTKÉPZÉSI,
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000338/2014
Székhely, levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út 6.
Telephely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 5.
varro@villox.hu; villox@villox.hu

Ügyvezető:

Varró Zsuzsanna

+36-1-312-5042; +36-20-415-7793

Oktatásszervező:

Pécsi Beatrix

+36-1-312-5042; +36-20-341-4930

Képzési felelős:

Illés Zoltán

+36-20-542-0710

@ A változtatás jogát fenntartjuk!
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