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Dane adresowe
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Dane kontaktowe
Email

biuro@ofs-krezus.pl

Telefon
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Strona internetowa

www.ofs-krezus.pl

Fax

+48 74 8 141 160

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” Henryk Czerhoniak to ﬁrma działająca na rynku od
września 2017 roku w branży szkoleń, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego oraz finansów.
Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń
zamkniętych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań ﬁrm, gdzie pracownicy

mogą nabyć konkretne umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na danym stanowisku.
Ponadto organizujemy kursy oraz Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, szkolenia dla biznesu,
instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową oraz klientów indywidualnych.
Posiadamy:
Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy
pod Nr 891/2018 z dnia 04.04.2018 roku
Uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia
szkoleńz zakresu maszyn ciężkich. Potwierdzenie nr: TC-60101-239/18 z dnia 01 października
2018 roku
Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie organizacji, przeprowadzania szkoleń i
doradztwa zawodowego
Ośrodek Finansowo szkoleniowy "KREZUS" został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod
Nr 2.02/00061/2018 z dnia 13.03.2018 roku, oraz rejestru podmiotów prowadzących
Agencję Zatrudnienia pod Nr 20041 z dnia 29.08.20128 roku.
Jako nowy Ośrodek na rynku nie posiadamy doświadczenia w realizacji usług rozwojowych.
Posiadamy natomiast doświadczenie jako kadra szkoleniowa i Zarząd Ośrodka zdobyte podczas
wieloletniej pracy zawodowej przy realizacji kursów i szkoleń zawodowych, w tym usług rozwojowych.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
KREZUS_REFERENCJE_BĘDZIN.pdf KREZUS_REFERENCJE_GMINA_KŁODZKO.pdf
KREZUS_REFERENCJE_STOWARZYSZENIE.pdf
KREZUS_REFERENCJE_STOWARZYSZENIE_EDUKACJA_I_ROZWÓJ.jpg
referencje_spawanie_Krzyżowa.pdf

Inne informacje
1. Wpis do RIS pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00061/2018
2. Wpis do Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego
3. Atest Placówki do prowadzenia szkoleń dla spawczy na kursach:
Spawaczy elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze stali ferrytycznych
Spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych
Spawaczy metodą metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych
Spawaczy gazowych (311) blach i rur ze stali ferrytycznych

