Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Targoncavezető szakmairány) OKJ 32 582 02
Engedélyszám: (E-000294/2014/A009)
Targoncavezető
A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-,
tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
Képzés időtartama: Intenzitástól függően 15 nap -60 nap
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:
• alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM
rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be
Vezetőüléses targonca vezető
Vezetőállásos targonca vezető
Gyalogkíséretű targonca vezető
A képzés moduljai / tantárgyai
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
száma
10443-16

Gépkezelő általános ismeretei

10449-16

Targoncavezető speciális feladatai

a
modulzáró
vizsgatevékenysége
írásbeli
gyakorlati

vizsga

Elméleti képzés: Igazodva a Megrendelő igényeihez, munkarendjéhez intézményünkkel kötött
szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények betartásával.
Gyakorlati képzés: Igazodva a Megrendelő igényeihez, munkarendjéhez intézményünkkel
kötött szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények betartásával. A szakmai gyakorlati
képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről
szóló igazolás alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 42 órában.
A vizsgára bocsátás feltételei
• eredményes modulzáró vizsgák

A tandíj tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát is!
Részletfizetés lehetséges! Bankszámla: 11733072-20024437-00000000
Térítésmentes képzési szolgáltatásaink:
• előzetes tudásszint felmérés,
• képzési szükségletek felmérése
Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
• személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat
• TAJ kártya fénymásolat
• iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
• I. fokú orvosi alkalmassági vélemény
Beiratkozás:
- Személyesen: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5630, Békés, Hőzső u. 39.
- Online jelentkezés: www.gff-bekes.hu weboldalon
Bővebb felvilágosítás:
Medve Krisztina
Felnőttképzési szakmai vezető
Mobil: 06 20 321 9015
Tel: 06 66 411-577/14-es mellék
E-mail: felnottkepzes@gff-bekes.hu
Cím:
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5630, Békés, Hőzső u. 39.
(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések esetében
a képzési programok a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg)

