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Khóa học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

Là đơn vị sự nghiệp – trực thuộc Bộ Xây dựng với hơn 40 năm kinh nghiệm trong đào tạo
nhân lực cho lĩnh vực ngành nghề xây dựng, chúng tôi biết rằng, việc sở hữu và sử dụng nguồn
nhân lực có chất lượng luôn là lợi thế cạnh tranh cho các Doanh nghiệp. Để góp phần gia tăng giá
trị nguồn nhân lực, chúng tôi đề xuất tới quý vị một số các chương trình như sau:
1. Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
- Chương trình 1: Kiểm tra, sát hạch tay nghề công nhân theo chuẩn Quốc gia hoặc sát hạch
bậc thợ theo yêu cầu của DN; Đào tạo tay nghề theo từng modun cho từng nghề theo chuẩn Quốc
gia
- Chương trình 2: Huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động cho công nhân, cán bộ
quản lý tại công trình;
- Chương trình 3: Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, cá nhân tham gia lĩnh vực quản lý, khai thác
Bất động sản
- Các chương trình đạo tạo theo nhu cầu và đơn đặt hàng của DN.
Kết thúc các chương trình đào tạo bồi dưỡng, người lao động sẽ nhận các chứng chỉ, chứng
nhận, thẻ An toàn lao động… theo chương trình đã tham gia.
2. Chương trình bồi dưỡng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ tham gia hành
nghề xây dựng: Định giá xây dựng, Giám sát thi công xây dựng, Khảo sát xây dựng, Kiểm định
xây dựng, Quản lý dự án, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.
3. Chương trình Hỗ trợ tư vấn cho các Doanh nghiệp xin cấp chứng nhận năng lực hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng
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