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Oferta szkoleniowo-doradcza CE2 Centrum Edukacji

Będąc liderem w swojej dziedzinie proponujemy Państwu usługi szkoleniowo-doradcze:

Ochrona środowiska – zakres tematyczny:
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prawo ochrony środowiska
inwestycje w ochronie środowiska
pozwolenia zintegrowane
operaty ochrony środowiska
pomiary emisji do powietrza
pomiary zanieczyszczeń
pomiary hałasu
operaty wodno-prawne
REACH
UCLID
szkolenia dla służb utrzymania ruchu
lean maintenance
aparatura kontrolno-pomiarowa
norma 14181
procedura QAL 3
automatyczne systemy pomiarowe AST

Laboratorium – zakres tematyczny:
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chromatografia gazowa
chromatografia cieczowa
szacowanie niepewności
walidacja metod badawczych
metody referencyjne
pomiary na stanowiskach pracy
pożywki mikrobiologiczne
statystyka w laboratorium
norma 17025
audit wewnętrzny w laboratorium

Szkolenia - otwarte czy wewnętrzne?
Główną zaletą naszych szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z
innymi specjalistami pracującymi w tej samej branży. Atutem zorganizowania szkolenia
wewnętrznego jest dopasowanie tematyki szkolenia pod konkretne, indywidualne potrzeby Państwa
instytucji.

Nie tylko szkolenia specjalistyczne
CE2 Centrum Edukacji oferuje także szkolenia z umiejętności społecznych. Współpracujemy z
ekspertami z kilkunastoletnim stażem w obszarze kierowania ludźmi, optymalizacji procesów
zarządzania. Podnosząc swoje umiejętności, jeszcze sprawniej wykorzystacie Państwo potencjał
swoich zespołów.

Doradztwo
Prowadzimy doradztwo techniczno-prawne w zakresie ochrony środowiska. Nasi doradcy i
projektanci, uwzględniając wszelkie wymagania prawne zaproponują Państwu optymalne
rozwiązania techniczne i organizacyjne.
Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie pracy w administracji i przemyśle. Wspólnie
wykonaliśmy kilkadziesiąt opracowań wymaganych prawem ochrony środowiska, dotyczących
przygotowania laboratorium do akredytacji jak i źródeł identyfikacji hałasu.
CE2 Centrum Edukacji proponuje Państwu także swoje usługi w zakresie przygotowania
laboratorium do uzyskania akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 poprzez
konsultacje, szkolenia personelu oraz pomoc w sporządzeniu dokumentacji.

Konferencje
Nasza oferta dotyczy także organizacji seminariów i konferencji. Oferujemy kompleksowe i
profesjonalne przygotowanie konferencji.

O nas
CE2 Centrum Edukacji tworzą osobowości, osoby kompetentne i solidne. Wychodząc zawsze
naprzeciw naszym klientom realizujemy naszą ofertę pod hasłem Twoja Wiedza Nasza Pasja!
Obserwując rynek, śledząc najnowsze wydarzenia, zmiany w prawie pozyskujemy bezcenne
informacje, które możemy Państwu zaproponować.

Nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń:
Tel.: (81) 442 04 96
Tel. kom.: 605 338 852
Email: szkolenia@ce2.pl
więcej
Nazwa:

CE2 Centrum Edukacji

Adres:

ul. Powstania Styczniowego 95E/2
20-706 Lublin
tel.: (81) 442 06 00
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