Áprilisban induló méréstechnikai és műanyagipari témájú képzések
A TEKT Kft. immár 7 éve nyújt színvonalas szolgáltatást a felnőttképzés területén. Akkreditált felnőtt
képző intézetünk elsősorban minőségtechnikák, irányítási rendszerekhez kapcsolódó, méréstechnikai
és műanyagipari témákban indít képzéseket.
Április folyamán többek között a következő képzéseket szervezzük:
Mérőeszköz felügyelő
A minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi és –biztonsági, illetve integrált irányítási
rendszerekben alkalmazott mérő‐ és vizsgálóeszközök felügyeletével, gondozásával megbízott
munkatársak metrológiai ismereteinek bővítését szolgáló képzésünk során a feladatok ellátáshoz
szükséges előírások, a mérő‐ és vizsgálóeszközökkel kapcsolatos alapfogalmak, mérési módszerek, a
felügyelet feladatainak megismertetése a fő cél.
Április 02‐án induló képzésünk sok gyakorlati példával, méréssel ad hasznosítható tudást.
Méréstechnika
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben
alkalmazható mérési eljárások alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket, és
legyenek képesek alkalmazni azokat, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok
terén, a folyamatok és a minőség mérésére, folyamatos fejlesztésére, javítására.
Képzésünket április 7‐én indítjuk.
Fröccsöntőgép‐kezelő
Képzésünket a műanyagipar fröccsöntés szektorában tevékenykedőknek ajánljuk munkatársaik
képzésére, továbbképzésre. A mindennapi fröccsöntési feladatok elvégzéséhez szükséges elméleti
tudás és gyakorlati jártasság megszerzését tesszük lehetővé. Képzésünk során naprakész ismereteket
szereznek a résztvevők az alapanyagokról és azok felhasználásáról, valamint a technológia
sajátosságairól. A sikeres képzést végzők el tudják végezni a gépek beállítását, az optimális
technológiai paraméterek kiválasztását. A tanúsítvány birtokában a résztvevők képesek ellátni a
szerszámok és gépek rendszeres karbantartási feladatait.
Képzésünk április 03‐án indul.
Mérőrendszerek elemzése – MSA
A mérési eredmény pontosságát nem csak a mérőműszer pontossága befolyásolja, hanem a
mérőrendszer más tényezői is. A tényezők összesített hatását tudjuk meghatározni a mérőrendszerek
elemzésének ezzel a módszerével. A tréningen bemutatjuk a számítási és értékelési módszereket is.
Ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik a mérési módszereket fejlesztik, vagy felelősek olyan
területekért, ahol méréseket végeznek, elemeznek.
A képzés április 29‐én kezdődik.
Képzéseinkről bővebb információt az info@tekt.hu email címen, a 06‐1 782‐2883‐as telefonszámon
kérhet, de fontos információt talál a www.tekt.hu honlapon is.
Várjuk jelentkezését! Oldja meg Ön is egyszerűen és szakszerűen munkatársai képzését!

