
 

Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych Parku Naukowo-Technologicznego Euro-
Centrum jest ośrodkiem akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, w którym prowadzone  
są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE. Naszą specjalizacją są kursy w zakresie projektowania oraz 
instalacji systemów pomp ciepła, fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych, które prowadzimy  
w pracowniach wyposażonych w zaawansowane instalacje do zajęć praktycznych.  

Obecnie poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych i praktycznych z zakresu instalacji systemów fotowoltaicznych. 

Szkolenie realizowane są w zakresie podstaw stosowania, właściwości oraz zasad działania systemów 
fotowoltaicznych. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat projektowania, zasad doboru, technik 
montażowych, bezpieczeństwa i oceny jakości systemów fotowoltaicznych. Zakres tematyczny 
obejmuje 2 dni zajęć (16 godzin) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia odbywają się w 
grupach liczących 10-12 osób.  

OCZEKUJEMY: 

 wykształcenia wyższego technicznego 
 doświadczenia w pracy z instalacjami OZE, w szczególności PV 
 znajomości obowiązujących unijnych / krajowych przepisów w zakresie objętym przedmiotem 

ogłoszenia 
 minimum 3 lat doświadczenia szkoleniowego w prowadzeniu zajęć z zakresu instalacji OZE na 

poziomie zaawansowanym 
 przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń o tematyce objętej przedmiotem niższego ogłoszenia 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:  

 zapoznanie się z programem szkolenia 
 przeprowadzenie szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych 
 przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu końcowego 

OFERUJEMY: 

 konkurencyjne wynagrodzenie 
 indywidualnie umawiane terminy szkoleń 
 niezbędny sprzęt i bogato wyposażoną pracownię do prowadzenia zajęć praktycznych 
 teoria i praktyka odbywają się pod jednym adresem 
 przyjazne środowisko pracy 
 miłą atmosferę i dynamiczny, chętny do pomocy zespół 

Jeśli to właśnie Ciebie szukamy, skontaktuj się z nami i zostaw nam swoje CV wraz z aktualną 
klauzulą o ochronie danych osobwych na adres: k.szlek@euro-centrum.com.pl . 

Wraz z CV prosimy o podanie informacji dotyczących: możliwości zaangażowania czasowego na 
realizację szkoleń oraz proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do dnia szkoleniowego(8h). 

Jeśli masz pytania związane z ofertą, prosimy o kontakt z Kamilą Szlęk pod numerem telefonu: 
661 480 068 lub kontakt e-mailowy k.szlek@euro-centrum.com.pl.
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