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W ostatnim czasie coraz ciężej jest o porządną pracę. Nawet w szarej strefie jest z pracą problem. Dlatego tak
wiele osób chce inwestować w swoje dodatkowe kwalifikacje i podejmować pracę w zawodach w których się
nie kształcili. Najlepszym sposobem tego jest uczestniczenie w kursach i szkoleniach zawodowych. Nawet
jeśli teraz będą trudności ze znalezieniem pracy to odpowiedni kurs i związane z nim kwalifikacje pomogą w
nie dalekiej przyszłości, kiedy ruszą budowy. Są osoby, które w zimie robią sobie rożnego rodzaju kursy, a na
wiosnę podejmują pracę.Firma Proxima mieści się w Opolu koło Centrum Handlowego Karolinka . Oferta
firmy jest bardzo bogata:- BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami- BHP
okresowe dla pracowników na stanowiska administracyjno-biurowe- BHP okresowe dla pracowników na
stanowiskach robotniczych- BHP okresowe dla pracodawców pełniących funkcje Służb BHP- BHP okresowe
dla Służb BHP- Kierowca wózków jezdniowych - posiadamy certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr
Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach- Kucharz + HACCP- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych-
Fryzjer- Kurs operatora koparki- Podstawy księgowości z obsługą komputera- Podstawy obsługi komputera i
internetu- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- Bukieciarstwo (Florystyka)- Bukieciarstwo z elementami
dekupażu- Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych-
Opiekunka terapeutyczna- Sprzątaczka- Malarz - tapeciarz- Murarz- DietetykWszystkie potrzebne informacje
znajdziesz na stronie internetowej. Zapraszamy.

Kategorie
Edukacja i nauka - Kursy i szkolenia
Edukacja i nauka - Zielone szkoły
Regiony i miasta - Opolskie - Opole
Według domeny - Opole.pl

Słowa kluczowe
Kurs koparki, Bhp opole, Kurs operatora koparki, Kurs elektryka, Kurs rusztowań, Kurs operatora, Kursy
szkolenia zawodowe, Szkolenia bhp, Bhp, Opole

Informacje
Numer ID strony: 15806/15822, Status strony: aktywna od 30/09/2011 21:59, Typ strony: standard, Data
dodania: 30/09/2011 21:59, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 0, odsłon: 1063

Page 1 / 1

http://www.url.com.pl/15806
http://www.proxima.opole.pl
http://www.url.com.pl/edukacja_i_nauka
http://www.url.com.pl/edukacja_i_nauka/kursy_i_szkolenia
http://www.url.com.pl/edukacja_i_nauka
http://www.url.com.pl/edukacja_i_nauka/zielone_szkoly
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/opolskie
http://www.url.com.pl/regiony_i_miasta/opolskie/opole
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny
http://www.url.com.pl/wedlug_domeny/opole_pl
http://www.url.com.pl/kurs_koparki
http://www.url.com.pl/bhp_opole
http://www.url.com.pl/kurs_operatora_koparki
http://www.url.com.pl/kurs_elektryka
http://www.url.com.pl/kurs_rusztowan
http://www.url.com.pl/kurs_operatora
http://www.url.com.pl/kursy_szkolenia_zawodowe
http://www.url.com.pl/kursy_szkolenia_zawodowe
http://www.url.com.pl/szkolenia_bhp
http://www.url.com.pl/bhp
http://www.url.com.pl/opole
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.proxima.opole.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.proxima.opole.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.proxima.opole.pl

