Centrum Szkoleniowe Lektor
Wioletta Stefankowska-Skórka
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

1251004912

REGON

140314750

Dane adresowe
1 Maja 7
05-250 Radzymin
województwo: mazowieckie, powiat: wołomiński

Dane kontaktowe
Email

radzymin@kursylektor.pl

Telefon

22 786 75 02

Strona internetowa

www.kursylektor.pl

Fax

22 786 75 02

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Centrum Szkoleniowe Lektor jest ośrodkiem specjalizującym się w szkoleniu zawodowym osób
dorosłych i młodzieży. Z naszych usług korzysta ponad 10tys osób rocznie. Zarówno grupy
zorganizowane jak i osoby indywidualne. Prowadzimy szkolenia uaktualniające wiedzę jak i
specjalistyczne kursy zawodowe. Organizowane szkolenia przygotowują do pracy na danym
stanowisku, poszerzają wiedzę uczestników oraz przygotowują w sposób profesjonalny do
egzaminów zewnętrznych.

Zajmujemy się organizacją szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych, operatorów
maszyn urządzeń transportu bliskiego (UDT), spawaczy, szkolenie elektroenergetyczne (SEP),
szkolenia dla kierowców zawodowych (przewóz rzeczy, osób, ADR) oraz kandydatów na kierowców.
Nasze konsekwentne działanie na wielu polach zaowocowało przyznaniem nam certyﬁkatu jakości
ISO. Posiadamy wykwaliﬁkowaną kadrę instruktorów i wykładowców z pedagogicznym podejściem do
kursanta. Nasi wykładowcy posiadają wieloletnią praktykę i doświadczenie.
Organizowane kursy są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi unijnymi.
Ponadto prowadzimy własną pracownię psychologiczną a także współpracujemy z gabinetem
lekarskim w zakresie badań niezbędnych dla uczestników szkolenia.
Nasze szkolenia skierowane są dla osób z całej Polski, posiadamy własną bazę hotelową dla
kursantów.
Cechuje Nas indywidulane podejście do kursanta, elastyczne terminy, szeroki wachlarz kursów, wiele
lokalizacji w Polsce.
Na zlecenie ﬁrm i instytucji organizujemy szkolenia oparte na indywidualnych programach
szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta, mających na celu zaktualizowanie oraz
podniesienie zakresu wiedzy osób wykonujących powierzone im zadania w firmie.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Centrum Szkoleniowe Lektor, posiada certyfikaty:
ISO 29990:2010 numer 2435/05/2018/SK/C
oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych numer: 2.14/00289/2006

