EVIS - VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

19. - 21. 10. 2015

PRAHA

Tým lektorů pod vedením
R. Křepinského

Mgr. Eva Kolářová a Robert Křepinský Vás zvou na seminář:

Přípravný kurz ke zkoušce
MANAŽER BOZP
Cíl:
Cílem kurzu je připravit účastníky na Akreditovanou zkoušku dle
národní soustavy kvalifikací Manažer BOZP kód 39-005-T.
Účast na zkoušce není podmínkou absolvování kurzu. Cílem kurzu je
osvojit si zásady BOZP, znát pravidla zveřejňování systému BOZP.
Umět analyzovat pracovní úrazy, nehodovost a nemoci z povolání,
mít přehled, jak vyhodnocovat ekonomickou účinnost systému řízení
BOZP atd..
Obsah kurzu je vytvořen dle Národní soustavy kvalifikací. Budou probrány všechny
otázky, které by Vás mohly u zkoušky potkat.
http://www. Narodnikvalifikace.czkvalifikace-582-Manazer_BOZP/revise-729
Formou kombinací vzdělávacích metod - intenzivních přednášek, workshopu a
odborných diskusí se zkušenými lektory, budete připraveni na zkoušky Manažer
BOZP. Na zkoušky se můžete přihlásit na emailu evis@evisnet.cz nebo u
Akreditované společnosti: http://cz.urs-holdings.com/profesni-certifikace-

osob/certifikace-manazer-bozp--bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-39005-t
Podrobnosti k akreditované zkoušce Vám budou zaslány emailem. Veškeré dotazy
Vám rádi zodpovíme na tel. č. 608 719 349 nebo emailu eva.kolarova@evisnet.cz.

Robert Křepinský
Člen Rady BOZP - poradního orgánu
vlády ČR, předseda Stálého výboru pro
legislativu při Radě BOZP, předseda
Pracovní skupiny pro stanovení
expozičních limitů v pracovním prostředí
při Radě vlády pro BOZP
Mgr. Eva Kolářová
Facilitátor, profesionální lektor, Osoba
odborně způsobilá v prevenci rizik,
Manažer BOZP dle Evropského rámce
kvalifikace EQF

Cena: 5.700 Kč + DPH
V ceně kurzu: Studijní skripta Manažer
BOZP, E-lerning Manažer BOZP,
prezentace v PP tištěná varianta.
Osvědčení o absolvování kurzu v češtině
a pro mezinárodní využití v angličtině.
Káva, voda, čaj, drobné občerstvení.
Místo konání: Praha školící místnost
společnosti United Registrar of Systems
Czech, s.r.o.
Registrace:
8.30 hodin
Začátek výuky:
9.00 hodin
Úhrada poplatku:
Číslo účtu 43-9658320247/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 25134

Přihlášky zasílejte na e-mail:
eva.kolarova@evisnet.cz
IČO: 87973863 DIČ: CZ6954215125

Organizační garant: Mgr. Eva Kolářová

mobil 608 719 349

www.evisnet.cz

