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Tisztelt Partnerünk!
Kedves Jelentkező!
Amennyiben Ön már rendelkezik OKJ-s bizonyítvánnyal, de szeretne
egy ismeretfrissítő, - kiegészítő továbbképzésen részt venni, úgy erre kínálunk egy egyedülálló
lehetőséget az alábbiak szerint!
Ezzel az ajánlattal azon szakemberek figyelmét szeretnénk felhívni, akik már egy
korábbi felnőttképzés keretében megszerezték a "gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló" végzettséget, és rendelkeznek OKJ-s bizonyítvánnyal, azonban a végzettség
megszerzése óta e szakképesítésüket nem gyakorolták, nem gyakorolják és nyitottak az idő
közben bekövetkezett változások megismerésére, az új információk elsajátítására.
Az általunk indított továbbképzés lehetőséget nyújt a jelentkezőknek, hogy a felelevenített,
esetleg újonnan nyert tudás alapján ezen hivatásukat is gyakorolják!
A regisztráció a visszaérkezett jelentkezések sorrendjében történik!
2014. január 17-ig beérkező jelentkezők esetében 10 % kedvezményt adunk
a továbbképzés árából!
GOE tagsággal rendelkező szakemberek részére, 2014. január 17-ig visszaküldött
jelentkezés esetében 20 %-os kedvezményt biztosítunk!

Továbbképzés díja: 15.000,- Ft + Áfa/nap - vizsgadíj nincs!
A jelentkezés előfeltétele:
 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló, vagy
 Gáz- és olajtüzelőberendezés-minősítő felülvizsgáló OKJ-s bizonyítvány megküldése

AVILLOX-VS Kft., mint felnőttképzési akkreditált intézmény
a továbbképzés végén tanúsítvány állít ki a résztvevőknek!
A vizsga nélküli továbbképzés főbb témacsoportjai:
 2014.03.05.:
Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás
 2014.03.06.:
Jogszabályi előírások
 2014.03.07.:
Fogyasztói berendezések
 2014.03.20-21.: Mérések; Ipari technológiai berendezések;
Égéstermék elvezető berendezések
A továbbképzésről további információért, illetve az egyes napok szakmai programjával
kapcsolatosan készséggel állunk rendelkezésére!
A továbbképzésről (napok, helyszín stb. megjelölésével) részletes információt kaphat
Pécsi Beatrix oktatásszervezőtől a 06-20-341-4930-as mobilszámon, vagy a
06-1-312-5042-es irodai telefonszámon.
Budapest, 2013. december 16.
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JELENTKEZÉSI LAP
A BEISKOLÁZÁS TÁRGYA
Tanfolyam / Szakképesítés megnevezése:

„Felkészítés gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálói tevékenység végzésére”
Jelentkezem:

a továbbképzésre

a továbbképzésre és a vizsgára

Amennyiben a továbbképzésre jelentkezik, melyik előadáson szeretne részt venni?

Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás

Fogyasztói berendezések

Mérések; Ipari technológiaiGimnázium
és Égéstermék elvezető berendezések

Szakiskola előírások
Jogszabályi

Előzetes tudásszint felmérést:
Képzési szükségletek felmérését, képzési tanácsadást:

kérek
kérek

nem kérek
nem kérek

A JELENTKEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Név:

Leánykori név:

Születési hely:……..................................................
Anyja neve:……………………………………………....
Lakcím:

Születési idő:

év

hó

nap

Személyi igazolvány száma:…………………….……

……………………………………………………………….………………………………………….

Telefonszám

E-mail:

Legmagasabb iskolai végzettsége: (288/2009. (XII. 15.) korm. rendelet miatt szükséges adat!)
Általános iskola

Szakiskola

Szakmunkásképző

Gimnázium

Szakközépiskola

Technikum

Főiskola

Egyetem

A KÖLTSÉGVISELŐ (VÁLLALKOZÁS) ADATAI
Megnevezése:
Címe:

............................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Telefonszáma:

................................................

Fax:

................................................

E-mail:

..................................................

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül. A megrendelést
visszamondani csak meghatározott körülmények között lehet.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hitelességüket aláírásommal igazolom.
Hozzájárulok, hogy a VILLOX-VS Kft. a regisztrációs lapon kért adataimat tárolja, és azokat a későbbiek
során tájékoztatásra, továbbképzések hirdetéséhez felhasználja.
Dátum: ………….......................

………………………………..
aláírás

