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REFERENCE

36 e-learningových školení v češtině, angličtině,
ukrajinštině a vietnamštině
E-learning pro vás vyvíjíme více než 20 let.
Obsah a řešení je plně v souladu s legislativou ČR
Přizpůsobení obsahu a vzhledu každého kurzu pro jednotlivé
užibvatele možnost okamžitých úprav a aktualizace online cca do
30 minut.
Rozhraní pro automatické propojení se systémem SAP a dalšími
ERP systémy.
Ke každému kurzu vám přidáme zadarmo administativní systém
pro řízení školení – LMS.
Všechny kurzy jsou garantovány odborně způsobilými osobami.
Automatické rozesílání výzev k provedení školení e-mailem.
Doplnění vaší dokumentace BOZP a PO přímo do kurzů.
Certifikáty ve formátu pdf obsahují elektronický podpis.
Školení je možné okamžitě online upravovat podle vašich
požadavků (upravit text, zařadit nebo vyměnit obrázky, doplnit
interní dokumentaci BOZP a PO,multimediální prvky apod.).
Vyrobíme jakýkoliv e-learningový kurz na míru.

Školení bezpečnosti práce a požární
ochrany
Školení požární ochrany – zaměstnanci
Školení požární ochrany – vedoucí zaměstnanci
Školení BOZP – administrativní zaměstnanci
Školení BOZP – manuálně pracující zaměstnanci
Školení BOZP – vedoucí zaměstnanci

Školení řidičů referentů
Školení řidičů referentských vozidel
Bezpečná jízda 1: Bezpečnost před jízdou
Bezpečná jízda 2: Předvídavý způsob jízdy
Bezpečná jízda 3: Technika jízdy
Bezpečná jízda 4: Jízda v nepříznivých podmínkách
Bezpečná jízda 5: Úsporná jízda
Bezpečná jízda 6: Dopravní nehoda

GDPR
Školení GDPR pro zaměstnance

Odborná školení
Ergonomie práce na PC
Školení první pomoci
Školení hospodaření s odpady
Školení řidičů manipulačních vozíků
Školení pro práce ve výškách
Školení obsluh křovinořezů
Školení obsluh ručních motorových řetězových pil
Školení obsluh stabilních tlakových nádob
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Praní špinavých peněz
Pravidla bezpečného chování při práci na PC
Zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
Pracovní úrazy

Školení v angličtině

Work safety – executive officers
Work safety – employees
Fire safety – executive officers
Fire safety – employees
Driver of referential vehicles training

Školení v ukrajinštině
Školení BOZP pro manuálně pracující
Školení PO pro zaměstnance
Školení řidičů referentských vozidel

Školení ve vietnamštině
Školení BOZP pro manuálně pracující
Školení PO pro zaměstnance
Školení řidičů referentských vozidel

E-learningové balíčky
Cenově výhodné komplety e-learningových školení. Vybírat můžete z
celkem 16 balíčků, které obsahují kombinace nejpoužívanějších
školení: BOZP, PO, řidičů a první pomoci. Je možné “namixovat”
kombinaci podle vašeho přání.

Základní balíčky
BOZP + PO pro vedoucí zaměstnance
BOZP + PO pro administrativní zaměstnance
BOZP + PO pro manuálně pracující zaměstnance

Rozšířené balíčky

BOZP + PO + školení řidičů pro vedoucí zaměstnance
BOZP + PO + školení řidičů pro administrativní zaměstnance
BOZP + PO + školení řidičů pro manuálně pracující zaměstnance
BOZP + PO + první pomoc pro vedoucí zaměstnance
BOZP + PO + první pomoc pro administrativní zaměstnance
BOZP + PO + první pomoc pro manuálně pracující zaměstnance
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