Шановний партнере!
Перш за все дозвольте висловити Вам свою повагу та сподівання на плідну співпрацю. Ми будемо
вдячні за розгляд нашої комерційної пропозиції.
Навчально консультаційний центр «Профітех» (далі НКЦ), це:
 Понад 30 років успішної роботи на ринку надання послуг з навчання з питань охорони праці та
профтехосвіти;
 Десятки тисяч слухачів по всій території України;
 Постійний розвиток та розширення спектру послуг для задоволення потреб наших клієнтів;
 Наші викладачі – діючі практики;
 Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 3160 клієнтів залишаються з нами та рекомендують нас.
Ми пропонуємо:
Навчання та перевірка знань з Охорони Праці:
 Навчання та перевірка знань за більш ніж 40 напрямами з питань Охорони праці, електробезпеки,
пожежної безпеки, тощо.
 Власний полігон для проведення практичних навчань при роботі на висоті.
 Компетентні викладачі, що мають великий досвід роботи на виробництві.
 Можливість навчання з мінімальним відривом від виробництва.
 Індивідуальний підхід до формування графіка навчання.
 Можливість проведення навчання на базі замовника.
Ми готові запропонувати найсучаснішу систему дистанційного навчання, на нашому порталі. Всі
конспекти лекцій та матеріали тестування розроблялись провідними спеціалістами з питань Охорони праці,
а також проходили сувору атестаційну комісію науковою радою НКК.
Навчання за спеціальністю – професійна технічна освіта:
 Ми маємо ліцензію Міністерства Освіти на проведення навчання за 20-тю спеціальностями.
 Достатня виробнича база для проведення практичних занять.
 Окремі, обладнані кабінки для навчання зварників.
 Навчання на фронтальних та вилочних навантажувачах.
 Діючі котельні для навчання операторів котельні, тощо.
Консалтинг:
 Аудит з Охорони праці.
 Атестація робочих місць

 Розробка інструкцій, наказів та іншої документації з питань Охорони праці.
 Консультування та допомога в отриманні експертного висновку та дозволів на проведення робіт.
Тренінги:
 Проведення тренінгу з пожежної безпеки із засвоєнням та відпрацюванням практичних навичок
гасіння пожеж та надання первинної до медичної допомоги у разі уражень.
 Проведення тренінгу із надання первинної до медичної допомоги із засвоєнням та відпрацюванням
практичних навичок на манекені, доведення таких привичок до автоматизму.*
* Програми тренінгів погоджені із Всеукраїнською радою реаніматологів та відповідають, як сучасним
Українським так і Європейським стандартам.
Випробування на базі НКЦ:
 Перевірка поясів та стендів.
 Проведення електромеханічних випробувань.
Суміжні послуги:
 Організація проведення медичного огляду із наданням всіх необхідних документів довідок, про
проходження такого огляду .
 Забезпеченням спеціальними індивідуальними засобами захисту, а саме – спец одяг, обладнання
для виконання робіт на висоті, тощо.
 Забезпечення методичною та поліграфічною продукцією – стенди, методичний матеріал з
навчання, тощо.
 Надання послуг із страхування робітників від нещасного випадку, а також надання послуг із
страхування небезпечних об’єктів, тощо.
Ми сподіваємось, що наша пропозиція стане Вам в нагоді, в свою чергу ми будемо раді
обговоренню будь яких питань що стосуються наших послуг, а також можливого співробітництва.
Заздалегідь вдячні за увагу, а також за зворотній зв’язок щодо актуальності нашої пропозиції.
Подати заявку на навчання:

 на нашому сайті www.profiteh.kiev.ua
 електронною поштою office@profiteh.ua
 зателефонувати 38 044 222 92 40, 38 096 541-85-94

З повагою,
Команда НКЦ «ПРОФІТЕХ»

