Kedves Kolléga!
Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal ismerkedhet meg:

1. Szakmák amik ártalmasak az egészségünkre!

Rengeteg biológia és fizikai veszélyforrás található meg a munkakörnyezetünkben. A hrportál oldalán megjelent cikkből kiderű
Forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ezek-a-szakmak-nem-tesznek-jot-az-egeszsegnek-20170524.html

2. A drónok használata egyre nagyobb teret nyer a munkaadók köréibe

Egyes kutatásokból kiderült, hogy egyre több munkaadó fordul drónok használatához Amerikában. A seg
A cikk angol nyelven elérhető: http://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/15626-when-drones-fly

3. SZEPTEMBERBEN INDULÓ OKJ-S KÉPZÉSEINK
SZEPTEMBERBEN INDULÓ OKJ-S KÉPZÉSEINK!
Munkavédelmi technikus (E-000668/2014/A001): 2017. szeptember 22.
http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi/munkavedelmi-technikus-szakkepzes/
Tűzvédelmi előadó (E-000668/2014/A004): 2017. szeptember 27.
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-eloado-szakkepzes/
Tűzvédelmi főelőadó (E-000668/2014/A003): 2017. szeptember 29.
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-foeloado-kepzes/
Emelőgép ügyintéző (E-000668/2014/A005): 2017. szeptember 26.
http://omkt.hu/kepzesek/emelogepes/emelogep-ugyintezoi-tanfolyam/
Ipari alpinista (E-000668/2014/A002): folyamatos
http://omkt.hu/kepzesek/ipari-alpinista/ipari-alpinista-szakkepzes/
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)
http://omkt.hu/elerhetosegek

Továbbképzések:
Munkavédelmi képviselő képzések és továbbképzések:
Az OMKT Kft. több mint tíz éve rendszeresen szervez képzéseket és továbbképzéseket munkavédelmi képviselők számára. A
A képzéseket és továbbképzéseket az előre meghirdetett helyszíneken, illetve időpontokban tervezzük, illetve egy munkáltató
Képzési és továbbképzési napok:
2017. június 12-13. Budapest
2017. június 20-21. Kecskemét
2017. szeptember 21-22. Miskolc
2017. szeptember 26-27. Budapest
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06-20-377-0739, orsi@om
Bővebb információ: http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi-kepviselo/

Kihelyezett képzések, továbbképzések:
Kihelyezett képzések esetén, a képzés időpontját és helyszínét a megrendelővel egyedileg egyeztetjük, illetve a témakörök ös
Az OMKT Kft. rendelkezik "Munkavédelmi képviselők alapképzése" megnevezésű engedélyezett programmal is, ami (a régi ak
Kihelyezett képzésekre kérje egyedi árajánlatunkat dr. Bende Zsolt oktatási igazgatótól (zsbende@omkt.bme.hu, 06-30-91406

4. FELSŐFOKÚ KÉPZÉSEK A MŰEGYETEMEN

Munkavédelmi szakmérnök képzés szeptembertől
Már lehet jelentkezni a BME szeptembertől induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire.
A havi összevonásos (képzési napok: általában havonta egy alkalommal, hétfőtől csütörtökig) képzésünk 201. szeptember 18Hétvégi képzésünk (általában kéthetenként péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig) 2017. szeptember 22-én kezdődik.
Bővebb információ: mtk.bme.hu, telefonon: Burány Erika 06-30-631-9530

Lean folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi szakembereknek is!
2017. szeptember 15-én ismét indulnak a Műegyetem igen sikeres lean folyamatfejlesztő szakménök és lean folyamatfejlesztő
Bővebb információ: lean.bme.hu és mtk.bme.hu, telefonon: Nagy Roberta 06-30-639-8375

Logisztikai folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi szakembereknek is!
2017. szeptember 22-én indulnak (megfelelő számú jelentkező esetén) folyamatfejlesztő szakménök és lean folyamatfejlesztő
Bővebb információ: mtk.bme.hu, telefonon: Nagy Roberta 06-30-639-8375
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Lájkoljon minket!

Központi e-mail cím:
omkt@omkt.bme.hu

