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Jelentkezés feltétele: érettségi
A képzés időtartama: Szakgimnáziumi érettségi esetén 1
év, minden más esetben 2 év
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: A szakképesítés típusa: szakképesítés

Salgótarjáni Szakképzési
Centrum
Borbély Lajos
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Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
3104 Salgótarján
Csokonai út 21-29.
Telefon: 06-32-887-600
Fax: 06-32-887-620
E-mail cím:
borbely@blszszk.hu

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség (vagy
iskolai előképzettség hiányában)
A képzés időtartama: nappali tagozaton 3 év, esti tagozaton
2év/3év
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
A szakképesítés típusa: szakképesítés
A Kőműves szakképesítés munkaterületének rövid,
jellemző leírása:

Az Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés
munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes
vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős
vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett
informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű
támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti
és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában
részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának
kialakításában és
működtetésében. Koncepcionális
kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése,
míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve
felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati
eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások
összehangolt működésének és folyamatos frissítésének
biztosítása,
a
felhőszolgáltatásokhoz
kapcsolódás
biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet
teljesítményének folyamatos növeléséhez.

Kőműves
(OKJ 34 582 14)

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése,
javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
3104 Salgótarján
Csokonai út 21-29.
Telefon: 06-32-887-600
Fax: 06-32-887-620
E-mail cím:
borbely@blszszk.hu

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció
tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok
mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni
– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni,
bontani
– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani,
– korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és
karbantartani
– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen
szigetelni
– térburkolatot készíteni

