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Tisztelt Partnerünk!
Kedves Jelentkező!

Az IPOSZ Közhasznú Nonprofit Kft. (IPOSZ Kft.)
a Weishaupt Hőtechnikai Kft. és a Gáziparosok Országos Egyesülete (GOE)

összefogásával és szakmai ajánlásával

megnevezésű elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmazó
20 órás képzést

szervez tervezők és ellenőrök számára az alábbi időpontban:

2012. február 27 - február 28.
A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált tanfolyam elvégzésével

a 03/2011/0085 törzsszámnak megfelelően minden résztvevő
1,5 kreditpontra jogosult.

A képzésre való végső jelentkezési határidő: 2012. február 17.

Helyszín: Weishaupt Hőtechnikai Kft.
2051 Biatorbágy, Budai u. 6.

A tanfolyam részletes képzési programját a Weishaupt Hőtechnikai Kft. és a GOE szakértői
állították össze, figyelembe véve a gázipari szakmában felmerülő szakmai igényeket,
aktualitásokat, újdonságokat.

A képzésen oktató személyek magasan képzett, szakmájukban elismert vezető
szakértők, mely egyben garanciát nyújt a képzés minőségét

és tartalmát illetően is!

Kérjük, hogy ha a 2012. év februárjában indítandó képzésünkön részt kíván venni,
akkor a fenti jelentkezési határidőt szíveskedjen betartani és jelentkezési lapját
a csoportbeosztás miatt mihamarabb visszaküldeni!

A tanfolyamra való regisztrálás feltétele a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
visszaküldése faxon a 06-1-354-3148-as számra, vagy e-mailben
az info@iposzkft.hu címre.
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A regisztráció a visszaérkezett jelentkezések sorrendjében történik.

Tanfolyam díja: 18.000 Ft + Áfa
Vizsgadíj: 4.000 Ft + Áfa

A tanfolyam minimum 10 fő és maximum 25 fő részvételével kerül megrendezésre.

A tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, a képzés indulása előtti héten írásban
értesíteni fogjuk a visszaküldött jelentkezési lapjában feltüntetett adatok ismeretében!

Az IPOSZ Kft. törekszik az egyes ágazatokban folytatott tevékenységükön keresztül ismert
és elismert vállalkozásokkal szoros munkakapcsolatokat kiépíteni, hogy a szakmai ismeretek
terjesztése minél szélesebb körben, és a leghatékonyabb módon valósulhasson meg.
Ennek érdekében született meg egy átfogó együttműködési megállapodás az IPOSZ Kft.,
a GOE, valamint a Weishaupt Hőtechnikai Kft. között – a gázszakma érdekeinek
legmesszemenőbb figyelembevételével.

A képzésről az IPOSZ Kft. államilag elismert tanúsítványt állít ki!

A jelentkezéssel és a további részletekkel kapcsolatosan kérjük, hogy keresse Muzsay Judit
oktatásszervezőt, a 06-1-354-3145-ös telefonszámon, illetve az info@iposzkft.hu
e-mail címen, továbbá Maszlik Dórát a 06-1-354-3143-as telefonszámon,
vagy az info@goe.org.hu e-mail címen.

A képzésre a jelentkezési lap letölthető a www.iposzkft.hu vagy a www.goe.org.hu weboldalról is!

Várjuk jelentkezését!

Budapest, 2012. január 10.
Tisztelettel:

Varró Zsuzsanna
IPOSZ Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgató sk.
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