4

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –30 W R Z E Ś N I A 2016

A K T U A L N O Ś C I

Tekst sponsorowany

Ucz się zawodu górnika
od najlepszych – za darmo!
Perspektywy polskiego górnictwa dawno nie
rysowały się tak korzystnie jak teraz. Nowo
powstałe wielkie spółki o solidnych fundamentach finansowych mają zaplanowane
wydobycie na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Co roku będą szukać młodych i kompetentnych pracowników do ich realizacji. Na Śląsku
zawód górnika od zawsze oznaczał pewną
pracę, niezłe zarobki i cieszył się prestiżem.
Pomożemy Ci go zdobyć.

Ośrodek Szkolenia Ad Acta zaprasza
wszystkich zainteresowanych na darmowy
kurs pn. Górnik Eksploatacji Podziemnej.
Uczestnicy podczas zajęć prowadzonych
w systemie weekendowym przyswoją materiał
zgodny z podstawą programową dla kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż podziemnych.
Kurs kończy się egzaminem OKE na tytuł
zawodowy. Absolwenci po jego zdaniu otrzymają świadectwo OKE albo dyplom OKE (dla
osób z wykształceniem zawodowym). Egzamin również nic nie kosztuje.
Jeśli chcesz wziąć udział w kursie, wystarczy, że ukończyłeś 18 lat i masz wykształcenie
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minimum zawodowe. Możesz wciąż być
uczniem albo studentem, ponieważ staż pracy nie jest wymagany. Zgłoś chęć kształcenia
telefonicznie pod numerem +48 509 123 226
albo poprzez e-mail: szkolenia@adacta.pl lub
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie adacta.pl, podając imię, nazwisko i telefon kontaktowy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Żorach 18 września
o godz. 9.00, więcej szczegółów na stronie.
Liczba miejsc ograniczona!
Ośrodek Szkolenia Ad Acta od 2002 roku
organizuje profesjonalne szkolenia z wielu
dziedzin – BHP, górnicze, techniczno-energetyczne i obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Prowadzą je doświadczeni wykładowcy,
którzy w przystępny sposób przekazują praktyczną i fachową wiedzę. Zajęcia prowadzone
są ciekawie i w różnej formie – jako warsztaty,
dyskusje, gry i symulacje. Nie są to nudne wykłady, szkoleniowcy często korzystają na nich
z technik multimedialnych oraz autorskich
materiałów.
Nasz ośrodek towarzyszy górnikom
na każdym etapie ich kariery zawodowej.

Oferujemy szkolenia i kursy obowiązkowe
przed dopuszczeniem do pracy oraz specjalistyczne kursy na poszczególne stanowiska w kopalni. Dla pracowników chcących
podnieść swoje kwalifikacje przeznaczone
są między innymi kursy pedagogiczne, kursy
sanitariusza – udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej, a także naprawy, konserwacji
i remontu kombajnów chodnikowych oraz
eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Fachowcy mogą pogłębiać swoją
specjalizację na szkoleniach dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych, maszynistów kolejek podwieszanych i lokomotyw podziemnych, operatorów samojezdnych
maszyn przodkowych czy dla instruktorów
strzałowych.
Mamy nadzieję, że rozpoczynający się
we wrześniu darmowy kurs Górnik Eksploatacji Podziemnej będzie naszym pierwszym,
ale nie ostatnim spotkaniem!
Zapraszamy również na darmowy kurs
koparko-ładowarki. Nauka będzie się odbywać
w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
Kurs kończy się egzaminem OKE na tytuł

zawodowy lub egzaminem IMBiGS na uprawnienia operatorskie. Egzaminy są bezpłatne.
Warunki udziału w kształceniu: ukończone 18
lat oraz wykształcenie minimum podstawowe/
gimnazjalne. Staż pracy nie jest wymagany.
Szczegóły na stronie www.adacta.pl
lub pod numerem +48 509 123 226.

