Oktató és Szolgáltató Kft.
Akkreditációs lajstromszám: AL-0377

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0172-05

2012. ÉV ELSŐ FELÉBEN INDULÓ TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSEINK:
ORSZÁGOS BEISKOLÁZÁS
A képzés indításához min. 13 fő jelentkezése szükséges!
A képzés módszere: csoportos tanfolyami képzés távoktatásos formában – Internetes kapcsolattartás
alapján, meghatározott konzultációs napok beiktatásával

EBRENDÉSZ
(OKJ 51 621 02 0010 51 01)
Bemeneti kompetenciák: középiskola befejező évfolyamának elvégzése
A képzés időtartama: kb. fél év, időterv alapján, vizsga ideje várhatóan: 2012. ősz
A tanfolyam ára: 115.000,- Ft+ vizsgadíj 30.000,- Ft. (részletfizetési lehetőség megbeszélés alapján)
Azok is részt vehetnek a képzésen, akik csak SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNNYAL
RENDELKEZNEK! Ebben az esetben a képzést sikeresen elvégzők TANÚSÍTVÁNYT kapnak!
Részükre a képzés díja: 117.500,- Ft.

ÁLLATORVOSI, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZAKSEGÉD
(OKJ 54 621 03 0100 33 01)
Bemeneti kompetenciák: 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
A képzés időtartama: kb. hét hónap, időterv alapján, vizsga ideje várhatóan: 2012. ősz
A tanfolyam ára: 195.000,- Ft+ vizsgadíj 30.000,- Ft. (részletfizetési lehetőség megbeszélés alapján)
A képzésekkel kapcsolatban bővebb információért kérjük, keresse fel honlapunkat
(www.edutop.hu), vagy hívja a 20/9775-675, illetve 74/512-123 telefonszámok valamelyikét!

K e r e s s e n m in k e t , h o g y s e g ít e n i t u d ju n k Ö n n e k !
Felnőttképzési szolgáltatásaink: Előzetes tudásszint felmérés, Képzési tanácsadás, Álláskeresési technikák

EDUTOP Szakközépiskola és Szakiskola
OM szám: 201466

2012/2013. tanév képzési ajánlata
iskolarendszerű, nappali tagozaton:

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS
(OKJ 54 621 03 0010 54 01)
Osztályfőnök: Fiáth Szilvia
Az érettségi utáni tandíjmentes szakképzésünkben részt vehet minden 22. életévét ebben az évben
betöltő, érettségivel rendelkező, illetve az idén érettségiző diák, aki a jogszabályi előírásoknak
megfelel. A szakmai vizsgára bocsátás feltételeit az egyes szakképzéseknél ismertetjük. Az induló
képzéseinkkel és a jelentkezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatót talál a www.edutop.eoldal.hu
weboldalon. GYAKORLATI HELYET, és igény esetén KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST
biztosítunk! Képzés mellett kereseti lehetőség a MELÓ-DIÁK munkahelyein!

Olyan szakképzéseket ajánlunk, amelyek piacképesek!
Olyan tudást nyújtunk, amivel a munkahelyeket meg lehet szerezni és meg lehet tartani!

