IZBA RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU

USŁUGI SZKOLENIOWE

EGZAMINY
Izba Rzemiosła w Radomiu przeprowadza egzaminy na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie
oraz przeprowadza egzaminy sprawdzające.
KURSY ZAWODOWE
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oferuje następujące kursy:
Dorośli:
kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
kursy doskonalące i podnoszące kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do
egzaminów na uzyskanie tytułu czeladnika i mistrza w wybranym zawodzie
Młodzież:
kursy dokształcania teoretycznego
Pozostałe kursy:
Oferujemy kursy w zawodzie barman, kelner, barista, carving
Kursy praktyczno-teoretyczne w danym zawodzie

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu pełni rolę Instytucji Szkoleniowej przy
realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych jakim jest przygotowanie
zawodowe dorosłych we współpracy z Urzędami Pracy.
Izba Rzemiosła w Radomiu posiada komisje egzaminacyjne w ponad 50 zawodach
rzemieślniczych.
Izba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie – numer ewidencyjny 2.14/00518/2005
Izba Rzemiosła w Radomiu posiada programy kształcenia teoretycznego i praktycznego osób
dorosłych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. W zależności od czasu trwania
kształcenia oraz specyfiki zawodu proponujemy liczbę godzin kształcenia teoretycznego od
104 do 320 godzin dydaktycznych.
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Izba proponuje w przypadku najpopularniejszych zawodów utworzenie grupy szkoleniowej
i kształcenie teoretyczne w siedzibie naszej Izby. W przypadku zawodów mniej popularnych
i braku możliwości utworzenia grupy szkoleniowej proponujemy kształcenie teoretyczne
przeprowadzić u pracodawców w zakładach rzemieślniczych jeśli warunki są dostosowane
do kształcenia teoretycznego.
Izba proponuje również pomoc w znalezieniu pracodawców zainteresowanych kształceniem
osób dorosłych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych (nadzór Izby nad realizacją
części teoretycznej i praktycznej u pracodawcy).
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Izba Rzemiosła w Radomiu sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających
siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby.
Nawiązana współpraca Izby z rzemieślnikami dotycząca praktycznej nauki zawodu zapewnia
uczniom fachowe przygotowanie i zdobycie umiejętności zawodowych niezbędnych do
podjęcia pracy w przyszłości.
PROJEKTY Z FUNDUSZY UE
Izba Rzemiosła w Radomiu realizuje projekty UE jako instytucja szkoleniowa
(wykonawca) lub certyfikująca we współpracy z różnymi instytucjami, urzędami, szkołami
i firmami.
WYNAJEM SALI
Izba posiada salę do wynajęcia na 25 osób w celu organizacji narad, spotkań, konferencji,
wykładów, szkoleń itp. Posiadamy też zaplecze do zorganizowania serwisu kawowego.
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