
Szkolenia ON-LINE do egzaminu F-gazy oraz błędy montażowe
Czwartek, 30 Kwiecień 2020 09:25

Dbając o zdrowie swoich klientów i pracowników firma ReBaNo proponuje zestaw szkoleń
ON-LINE dotyczące przygotowania do egzaminu w zakresie F-gazów oraz błędów
montażowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

  

  

  

  

  

  

Nie możemy się teraz spotkać, ale możemy kształcić się dalej. W ramach szkolenia
gwarantujemy:
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    -  2 dni szkolenia po 8 godzin dziennie, a w razie potrzeby i dłużej,  
    -  szkolenie w formie dyskusji,  
    -  zasób wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej,  
    -  bezpośredni kontakt wizualny i głosowy z wykładowcą,  
    -  pełne wsparcie techniczne po zakończeniu szkolenia,  
    -  pełną pomoc w uzyskaniu Certyfikatu dla Przedsiębiorcy.  

  

  

Zapłaciłeś, a szkolenie zostało przesunięte? Możesz przepisać się na szkolenie on-line.
Szkolenie on-line również można bezpłatnie zamienić na szkolenie stacjonarne, jeśli tylko
będzie to możliwe.

  

Część szkolenia w zakresie praktycznym (ok 3 godziny) oraz egzamin będą przeprowadzone w
najszybszym, możliwym terminie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Szkolenia praktyczne i egzaminy będą przeprowadzanie na terenie całej Polski.

  

W wybranych lokalizacjach, w miarę możliwości prywatnych, lokalowych i zdrowotnych będą
odbywały się szkolenia praktyczne oraz egzaminy w trybie indywidualnym. Każda osoba będzie
indywidualnie umawiana na konkretny dzień i godzinę.

  

  

Dodatkowo prowadzimy również szkolenia online z następujących tematów:

    
    -  Błędy montażowe instalacji klimatyzacyjnych i pomp ciepła (1 dzień)  
    -  Błędy montażowe instalacji chłodniczych (1 dzień) Instalacje na propan, propylen i inne
gazy palne (1 dzień)   
    -  Ustawa f-gazowa. Obowiązki operatora, nadzór nad serwisem, prowadzenie CRO i
uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska (1 dzień)   
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Inne tematy są w przygotowaniu. Jesteśmy otwarci na propozycje.

  

  

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub napisz!!! Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie
Państwa pytania.

  

  

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
e-mail: szkolenia@rebano.pl
telefon: +48 61 661-01-81 lub +48 61 657-93-65
komórka: +48 609-814-004 , 609-814-003
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