معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي :شوارُ  24داراى

ًام دٍرُ آهَزشي :كوک بٌاي سفت كار

كذ هلي استاًذارد 711120300070001:

طَل دٍرُ آهَزشي221:ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

داراى خیاباى گلستاى شْدا خیاباى هْارت هرکس شوارُ  42داراى

59442275

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حداقل هیساى تحصیالت سَم راٌّوایی یا پٌجن ابتدایی با  5سال سابقِ کار یا بی سَاد با  01سال سابقِ کارسالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی -هْارتْای پیش ًیاز ایي استاًداردکارگر عوَهی ساختواى درجِ  3یا  5سال سابقِ کار کوک بٌای سفت کار

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایجاد اشتغال بِ عٌَاى کارگر رٍز هسد ٍ خردُ کاریارتباط با پیواًکاراى ٍ هعواراى جْت ساختواى سازی-ارتباط با پیواًکاراى جْت اًجام فعالیت ّای عوراًی

هشخصات عوَهي شغل :
کوک بٌای سفت کار کسی است کِ بتَاًد از هشاغل حَزُ عوراى در اًجام فعالیتْاای کرسای نیٌای – اجارای
سٌگ ازارُ – قیر اًدٍد رٍی سطَح کرم بٌدی پَکِ ریسی ٍ شیب بٌدی پشت باام – ًصاب نْاار ناَر درر ٍ
پٌجرُ – طَقِ ناُ ٍ سٌگ کف پٌجرُ ّاٍ  .....بر آید .شاغالى ایي شغل با هشاغلی هاًٌد پیواًکاراى ٍ هٌْدسایي
ساختواى در ارتباطٌد.

معرفی دوره های آموزشی

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
فرقَى – بیل – استاًبَلی  -هتر – مالو – تراز – تختو بنایی – سنگ بر – نردبان -الک – شمشو – شمشو مالت –
لباس کار -کاله ایمنی – کفش ایمنی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ایي حرفِ با حرفِ ّای بٌای سفت کار ٍ سرپرست بٌایی در ارتباط بَدُ ٍ حرفِ ّای ًام بردُ در تکویل هْارت
کوک بٌای سفت کار هیتَاًد هَرد استفادُ قرار گیرد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ:
ایي شغل تحت پَشش بیوِ کارگری بَدُ ٍتضویي کٌٌدُ آیٌدُ شغلی فرد هْارت آهَختِ هیباشد ٍ هیتَاى باا
ارتباط با پیواًکاراى ٍهٌْدساى ساختواى ٍ هعواراى هَقیت هٌاسبی کسب ًوَد.

