A minőségi szervíztechnika

JÁRMŰKLÍMA SZERELŐ TANFOLYAM
A tanfolyam rendeleti háttere:
A 94/2003 (VII.2.) Kormányrendelet 18. §-a értelmében 2004. január 1-től csak a hűtőközegek kezelésére vonatkozó technológia
elsajátításáról szóló arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezhet hűtőközeg kezelést, vagy bármilyen munkát a hűtőkör
bármely részén, ami a hűtőközegnek a légkörbe kerülését okozhatja. Hűtőgép, vagy klímaberendezés szerelőknek - beleértve a
járműklíma szerelőket - tevékenységük gyakorlásához kötelező elvégezni ezt, a közismertebb nevén “Zöldkártyás” tanfolyamot.
A tanfolyamok tervezett helyszíne: Budapest
A tanfolyamok tervezett időpontja:
2009. március 16-tól (hétfő) március 20-ig (péntek).
Túljelentkezés esetén a következő tanfolyam
kezdete 2009. április közepe.
Vizsga helyszíne és időpontja:
Budapest, 2009. március 28.
Időtartama: 40 óra
Költsége: nettó 110.000,- Ft
Jelentkezés feltételei:
■ autószerelő,
■ karosszéria lakatos,
■ mezőgazdasági gépszerelő,
■ autó-villamossági szerelő,
■ elektronikai műszerész,
■ háztartási-elektronikai műszerész szakmunkás bizonyítvány, vagy
■ legalább kétéves klímaszerelő területen eltöltött szakmai gyakorlat.
Képesít:
Klímaberendezések járművekbe történő beépítésére, ezen berendezések rendellenességeinek felismerésére, a kiváltó okok
behatárolására és a szükséges beállítások, javítások elvégzésére.
Sikeres vizsga esetén a tanfolyam résztvevői a Járműklíma-szerelő tanúsítványt kapnak. Emellett a Hűtő- és Klímatechnikai
Vállalkozások Szövetsége által kiállított arcképes „zöld kártyát” is megkapják, amely a gépjármű, komfort léghűtők szerelésére ad
jogosultságot.
Fizetés:
A tanfolyam megkezdése előtt átutalással, vagy a helyszínen készpénzben lehetséges.
A tanfolyamokat csak megfelelő létszám (min. 10 fő) esetén tudjuk elindítani.
A tanfolyam megkezdése előtti héten a beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk és visszaigazoljuk.
A tanfolyam kezdésére kérjük, hozza magával az alábbiakat:
■ szakirányú iskolai végzettséget, igazoló bizonyítványt (eredeti példány + két db fénymásolat)
■ 2 db igazolványkép (hátuljára ráírva a jelentkező neve)
A mellékelt jelentkezési lapot kérjük levélben (1115 Budapest, Kelenföldi út 2.), e-mailen (weszti@vnet.hu) vagy a következő fax
számon: 06(1) 204-5583 mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek.
Bővebb felvilágosításért látogasson el honlapunkra (www.weszti.hu), vagy érdeklődjön a következő telefonszámon: 06(1) 208-5036.
Várjuk jelentkezésüket.
Tisztelettel:
Vesztergom Balázs
Kereskedelmi Vezető
Weszti Kft.
Melléklet: 1db jelentkezési lap
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Alulírott név: ........................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:.........................................................................................................................................................................................
Személyi.ig. száma: ...........................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .............................................................................................................................................................................
Telefon (vezetékes,mobil): . ...............................................................................................................................................................
E-mail cím: ........................................................................................................................................................................................
Szakirányú iskolai végzettsége: .........................................................................................................................................................
Honnan szerzett tudomást a tanfolyamról? . ......................................................................................................................................

Tanfolyam időpontja: .........................................................................................................................................................................
Tanfolyam helyszíne: Budapest
A képzési díjat én fizetem
A képzési díjat a:
Cég neve: ...........................................................................................................................................................................................
Cég címe: ...........................................................................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: ..........................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma: .............................................................................................................................................................
E-mail cím: ........................................................................................................................................................................................
készpénzben / átutalással fizeti.
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.................................................................
cégszerű aláírás

Kelt.: 2009. ............................ hó .............. nap
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