CNC MODERN Wiesław Łoza
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

CNC MODERN Wiesław Łoza

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

8133405527

REGON

181121170

Dane adresowe
Stefana Batorego 15
35-005 Rzeszów
województwo: podkarpackie, powiat: Rzeszów

Dane kontaktowe
Email

biuro.cncmodern@gmail.com

Telefon

Strona internetowa

cncmodern.pl

Fax

889-936-451

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
CNC MODERN z siedzibą w Rzeszowie jest ﬁrmą usługową istniejącą na rynku krajowym od 2014
roku głównie w branży szkoleń zawodowych. Podstawowym profilem działalności firmy są szkolenia w
zakresie obsługi i programowania maszyn CNC, świadczone dla osób prywatntch, pracowników ﬁrm,
uczeni i innych instytucji.
Misją CNC MODERN jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju ﬁrm oraz usług szkoleniowych w
odpowiedzi na potrzeby rynku o nowe, interesujące tematy. Promując ideę uczenia się ﬁrma dba o
utrzymanie najwyższych standardów jakości usług. Doświadczenie, niezbędne zaplecze, w pełni

wyposażone sale szkoleniowe oraz park maszynowy, wysoko wykwaliﬁkowana kadra inżynieryjna z
firm produkcyjnych doliny lotniczej gwarantuje wysoką jakość szkoleń oraz usług.
Profile naszej działalności
1. Organizacja wielopoziomowych szkoleń techniczno-inżynierskich:
Operator - Programista CNC
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
CNC - obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Kontroler jakości
2. Prowadzenie egzaminów certyfikujących TŰV Rheinland
3 . Przygotowanie i organizacja projektów szkoleniowych ze środków KFS oraz ze
środków EFS
Oferta szkoleń jest skierowana do osób pragnących zdobyć nowe kwaliﬁkacje i uprawnienia
zawodowe lub podwyższyć już posiadane, ale również dla zarządzających ﬁrmami i kierujących
pracownikami, jak również poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.
Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych jest akredytacja w zakresie
kształcenia ustawicznego przyznana przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Ponadto ﬁrma posiada
wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych i jest certyﬁkowaną placówką szkoleniową SIEMENS CNC
Training Partner.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
referencje_1.pdf referencje_2.pdf referencje_3.pdf referencje_4.pdf referencje_5.pdf

Inne informacje
CNC MODERN posiada:
Akredytacje Podkarpackiego Kuratora Oświaty
certyfikat ISO 9001:2015
certyfikat SIEMENS CNC Training Partner.
świadectwo uznania ośrodka szkoleniowego TŰV Rheinland

