
 

Képzések továbblépéshez a Vinçotte Akadémia szervezésében 
 

Mérıeszköz felügyelı 

Az ISO 9001:2000 szabvány, valamint az ISO/TS 16949:2002 specifikáció elıírják, hogy a szervezetnek gondoskodnia kell 
megfelelıen kompetens szakemberekrıl, akik a termék megfelelıségének figyelemmel kísérését és a szükséges mérések 
feltételeit szakszerően megteremtik. A mérésekbıl származó információk megbízhatósága érdekében a termelésben és a 
szolgáltatásban használt mérı- és vizsgálóeszközök pontosságának ellenırzésére, karbantartására, kalibrálására, illetve 
hitelesíttetésére, a mérések szakszerő elıírásainak kidolgozására metrológiai ismeretekre van szükség. 

Tájékoztatás: HUSZÁR Edit - Training manager (Mobil: +36 (70) 940-3136; E-mail: huszar.edit@vincotte.hu) 

 

CNC-forgácsoló 

Korszerő technológiák készségszintő alkalmazására, szakmai vizsgára felkészítı képzés. Jellemzıen tanult vezérlések: FANUK, 
SIEMENS, HEIDENHEIN, NCT 90. 

Tájékoztatás: 

FARKAS László – Szakképzési Fımunkatárs (Mobil: +36 (30) 540-6652; E-mail: farkas.laszlo@vincotte.hu) 

 

Energetikus (létesítményi vagy megújuló energiaforrás) 

A képzés célja olyan szakember képzése, akik sikeres szakmai vizsga esetén, munkavégzése során az alábbi feladatokat végzi: 

• Mőködteti a rábízott energiaellátó rendszert. 
• Kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerősítését. 
• Szervezi és irányítja a szakterülethez tartozó személyi állomány tevékenységét, mőködését 
• Összegyőjti, feldolgozza és elemzi az energia felhasználással kapcsolatos adatokat. 
• Adatokat és információt szolgáltat a vonatkozó elıírásoknak és a cégen belüli elvárásoknak megfelelıen. 
• Elkészíti a napi, heti, havi, évi, valamint a rövid-, közép- és a hosszú távú energiagazdálkodási terveket. 
• Ismeri és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi elıírásokat 
• Környezetvédelmi elıírásokat betartja 

• Szervezi a megújuló energiaforrások alkalmazását 

Tájékoztatás: 

FARKAS László – Szakképzési Fımunkatárs (Mobil: +36 (30) 540-6652; E-mail: farkas.laszlo@vincotte.hu) 

 

Ellenırzési és minıségbiztosítási munkatárs + Minıségbiztosítási auditor 

A képzés célja: A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozások gyakorlásához szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 
A cél elérése érdekében a képzésben résztvevı hallgatókkal meg kell ismertetni az elvégzendı feladatokat, ki kell alakítani a 
feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok: az alkalmazott szakmai ismeretek-, szakmai készségek-, képességek-, 
személyes, társas és módszer kompetenciák megfelelı szintjét. 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

• Minıségügyi dokumentációt készít és kezel 
• Oktatásszervezési feladatokat végez 
• Belsı és külsı kommunikációt végez 
• Ügyfélszolgálati feladatokat végez 
• Folyamatkezdeti, folyamatközi, végátvételi ellenırzést végez 
• Minısíti a beszállítókat 
• Elemzi az adatokat 
• Auditálási feladatokat ellát 

Tájékoztatás: 

LÁZÁRNÉ ASZÓDI Ágnes – Szakképzési Fımunkatárs (Mobil: +36 (70) 945-9480; E-mail: aszodi.agnes@vincotte.hu) 


