
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 77 
Tel. 85 675 13 89, 85 675 25 17,          bialystok@zdz.bialystok.pl

zapraszamy na kurs:

KIEROWCA AUTOTRANSPORTERA

Na naszym kursie zdobêdziesz wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne do:
- kierowania i obs³ugi autotransportera, za³adunku samochodów
  na autotransporter;
- rozpoczêcia pracy dla najwiêkszych producentów aut, 
  tj. BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Hyundai, Audi, KIA.

Szkolenie realizowane jest przez ADAMPOL SA 
                                           - od 25 lat zajmuje siê krajowym
                                                          i miêdzynarodowym transportem samochodów, 
                                                          posiada kilkaset autotransporterów, w³asne
                                                          warsztaty naprawcze, place prze³adunkowe.

Czas trwania:
Termin: 
Cena: 

 21 godzin, 3 dni
28,29,30 listopada 2016 r. godz. 09.00 - 15.00

1930,00 z³

www.zdz.bialystok.pl

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 77 

Tel. 85 675 13 89, 85 675 25 17    bialystok@zdz.bialystok.pl

W programie kursu KIEROWCA AUTOTRANSPORTERA:

UWAGA! Po ukoñczonym szkoleniu istnieje mo¿liwoœæ zatrudnienia
kierowców w ADAMPOL SA.

Prowadz¹cy zajêcia:
 - praktycy z bran¿y transportowej, specjalizuj¹cy siê w przewozie samochodów.

Szkolenie praktyczne (14 godz.):
- za³adunek, roz³adunek samochodów
  bez uszkodzeñ;
- obs³uga techniczna autotransportera;
- obs³uga tachografu;
- naprawianie awarii autotransportera;
- obs³uga systemu Transics;
- kontrola jakoœciowa samochodów
  przed za³adunkiem;
- zabezpieczenie samochodów.

Szkolenie teoretyczne (7 godz.):
- czas pracy kierowcy;
- szkody transportowe, raporty szkodowe;
- dopuszczalne gabaryty ³adunków
  w krajach europejskich;
- zabezpieczenie samochodów;
- place za³adunkowe w Europie:
  lokalizacje, zasady bezpieczeñstwa;
- wymagania specjalne najwiêkszych 
  dostawców samochodowych;
- dokumentacja celna;
- Miêdzynarodowy List Przewozowy - CMR

Szkolenie praktyczne realizowane
jest w grupie do 5 osób.

Miejsce szkolenia:

 

- szkolenie teoretyczne: ZDZ ul. Sienkiewicza 77, Bia³ystok
- szkolenie praktyczne: plac prze³adunkowy firmy ADAMPOL SA, 
  Zaœcianki, ul. Us³ugowa 3.

UWAGA! Szkolenie bêdzie realizowane z wykorzystaniem nowych modeli
autotransporterów SCANIA, Mercedes nale¿¹cych do firmy ADAMPOL SA.

Wymagania wstêpne dla uczestników:
 - prawo jazdy kat. B, posiadanie prawa jazdy kat C lub C+E jest dodatkowym atutem.

Certyfikaty, zaœwiadczenia i materia³y:
Ka¿dy uczestnik kursu otrzymuje materia³y w formie papierowej i elektronicznej.
Kurs koñczy siê egzaminem praktycznym i teoretycznym. Egzaminy praktyczne
bêd¹ siê odbywa³y na nowych modelach Scania, Mercedes.
Ka¿dy uczestnik otrzymuje zaœwiadczenie MEN (Dz.U 2014, poz. 622) oraz 
Certyfikat firmy ADAMPOL SA.
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