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Khóa học
4. Bồi dưỡng tay nghề và thi nâng bậc thợ công nhân trong ngành Cấp thoát nước;
Mục tiêu của khóa đào tạo: Hệ thống kiến thức,
nâng cao kỹ năng thực hành cho công nhân
ngành Nước. Sau khóa học công nhân làm chủ
công việc được giao, nâng cao khả năng sáng tạo,
cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật mới, nâng cao ý
thức và tác phong làm việc.
Đối tượng: Công nhân Đường ống cấp nước; vận
hành Trạm bơm; Cơ điện; Ghi thu; vận hành
Trạm xử lý nước thải; đường ống Thoát nước;
Xây dựng; Hàn; Cơ khí; … đang làm việc tại
Công ty Cấp nước đô thị, Công ty Thoát nước đô
thị, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Dịch vụ
công ích, Ban quản lý Khu công nghiệp,…
Giảng viên và tài liệu: Giảng viên là các cán bộ, giảng viên của trung tâm WSTC với
nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường cao đẳng, đào tạo tại các doanh nghiệp ngành
Cấp thoát nước và có nhiều kinh nghiệm thực tế, có khả năng truyền đạt tốt, năng động,
nhiệt tình.
Tài liệu do trung tâm biên soạn sẽ cung cấp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá
trình làm việc giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức. Sau khóa học trung tâm tổ chức thi
Lý thuyết và Thực hành để kiểm tra kiến thức, đánh giá khả năng thực hành của mỗi học
viên, Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận đào tạo.
Thời gian khóa học: 30 tiết (4 ngày)
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