
Profesinis mokymas
Lietuvos ateičiai!

Esame moderni ir nuolat
tobulėjanti švietimo įstaiga,

turinti gilias tradicijas bei
ilgametę mokymo patirtį.

Mokome suaugusius
siekiančius įgyti profesiją

arba tobulinti turimą
kvalifikaciją.

Kviečiame įgyti
krautuvų vairuotojo

specialybę
Šiuo metu Lietuvoje itin reikalinga profesija – krautuvų vairuotojas.
Plečiasi logistikos centrai, prekybos bazės ir terminalai, gamyklos,
kuriose reikalingi profesionalūs krautuvų vairuotojai.

Baigę krautuvų vairuotojo mokymo programą, galėsite dirbti su
įvairių tipo krautuvais (autokrautuvais, elektrokrautuvais,
elektriniais vežimėliais), kas labai aktualu įmonėms ir patiems
vairuotojams, užsitikrinant įvairių darbų pasirinkimą.

Mūsų mokymo centre asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su
praktiniu mokymu. Didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių
formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo centro
bazėje, gamybinė praktika – įmonėse, kur formuojami darbiniai
veiklos gebėjimai.

Mokymosi trukmė - 236 valandų (6 sav.). Mokymosi programa yra
sudaryta iš teorinio mokymo 85 val., praktinio mokymo 31 val. ir
gamybinės praktikos 120 valandų.

Kaina – 500 Lt (144.81 EUR)

Artimiausi krautuvų vairuotojų kursai:
2014-10-13
2014-10-27
2014-11-10
2014-11-24

Kviečiame registruotis!

Jeruzalės g. 53, LT-08420 Vilnius
Tel. nr.: +370 5 269 7369

registracija@mokymas.eu
www.mokymas.eu
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