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Ośrodek Szkoleń BHP \"Miryan\" S.C
http://www.miryan.com.pl
Posiadamy nowoczesne dobrze wyposażone (sprzęt audio wizualny - telewizor, rzutnik, tablicę) sale
wykładowe, opracowane programy szkoleń, pomoce dydaktyczne - tematyczne filmy wideo, foliogramy,
opracowania, specjalistyczne programy komputerowe. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną, posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe (lekarzy - I pomoc przedlekarska,
zawodowych funkcjonariuszy PSP - szkolenia ppoż, inspektorów Inspekcji Sanitarnej, doświadczonych
inspektorów bhp oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin). Prowadzimy szkolenia: BHP, ADR,
specjalistyczne zawodowe, operatorów maszyn budowlano-drogowych, spawalnicze, komputerowe PION
SŁUŻBY BHP Pełnienie zadań służby BHP Ocena ryzyka zawodowego Opracowanie instrukcji BHP Zbigniew Furmanek - technik BHP - Piotr Kieńko - technik BHP - Wiesław Jarzęmbski - technik BHP - inż.
Michał Grzybowski - technik BHP - mgr inż. Mirosław Grzybowski - starszy specjalista BHP - mgr Marta
Pajołek - specjalista BHP - mgr inż. Mariusz Masłowski - starszy specjalista BHP - kierownik działu BHP
SZKOLENIA - BHP - ADR - Operatorów maszyn budowlano drogowych - Specjalistyczne zawodowe Komputerowe DORADZTWO PRAWNE - radca prawny Andrzej Muszel DORADZTWO ADR - Mirosław
Grzybowski doradca uprawniony przez Ministra Infrastruktury w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych ADR - Adam Smolak doradca ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Aleksander Pyłkowski rzeczoznawca i biegły sądowy w zakresie komunikacji POMIARY i EKSPERTYZY wykonywanie DTR maszyn i urządzeń - pomiary instalacji elektrycznych - wykonywanie instrukcji p.poż ocena zagrożenia wybuchem - wykonywanie planu BIOZ na budowy. Ośrodek funkcjonuje od 14 lat i jest
znaczącą, dobrze znaną instytucją szkolącą w regionie.
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