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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z
85-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw:
małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Szkoły: gimnazja dla młodzieży i dorosłych, zasadnicze szkoły
zawodowe dla młodzieży: murarz-tynkarz murarz kucharz małej gastronomii kucharz fryzjer lakiernik monter
systemów rurociągowych technolog robót wykończeniowych w budownictwie posadzkarz monter zabudowy i
robót wykończeniowych w budownictwie krawiec, licea ogólnokształcące dla młodzieży, licea plastyczne dla
młodzieży, licea profilowane dla młodzieży: zarządzanie informacja, technika dla młodzieży: technik
budownictwa technik logistyk techniki spedytor technik hotelarstwa technik usług fryzjerskich technik
mechanik lotniczy technik teleinformatyk technik obsługi turystycznej technik eksploatacji portów i terminali
technik awionik technik żywienia i usług gastronomicznych fototechnik, zasadnicze szkoły zawodowe dla
dorosłych: kucharz małej gastronomii mechanik pojazdów samochodowych opiekun medyczny, licea
ogólnokształcące, uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, technika dla dorosłych: technik
handlowiec kucharz technik budownictwa technik górnictwa podziemnego, uzupełniające technika dla
dorosłych: technik usług fryzjerskich technik handlowiec kucharz technik mechanik technik budownictwa,
szkoły policealne: opiekun medyczny technik masażysta ratownik medyczny technik usług kosmetycznych
technik usług fryzjerskich technik sterylizacji medycznej technik BHP technik administracji technik mechanik
lotniczy technik informatyk technik drogownictwa technik ochrony fizycznej osób i mienia technik
farmaceutyczny technik górnictwa podziemnego dietetyk. Ponadto oferujemy kursy zawodowe i
specjalistyczne. Certyfikat Jakości ISO 9001 Certyfikat T śV S śD zakresie szkolenia spawaczy KLON 2008 -
Wyróżnienie Specjalne dla ZDZ Katowice Firma z Jakością - Nagroda specjalna dla Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach Platynowy Laur umiejętności i kompetencji Certyfikat Banku Dobrych Praktyk
Certyfikat uznania kompetencji dla ZDZ Katowice Certyfikat Microsoft License Management ZDZ Katowice
Gazelą Biznesu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Wyróżnienie w III Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody
Jakości. Zapraszamy do naszych szkół dla młodzieży i dla dorosłych.

Kategorie
Śląskie - Katowice
Według domeny - Katowice.pl

Słowa kluczowe
Gimnazjum dla dorosłych, Technika, Licea, Szkoły policealne, Technika uzupełniające, Szkoły zawodowe, W
katowicach

Informacje
Numer ID strony: 35254/35204, Status strony: aktywna od 01/06/2014 22:42, Typ strony: standard, Data
dodania: 01/06/2014 22:42, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 0, odsłon: 188

Page 1 / 1

http://www.katalogmiast.com.pl/35254
http://www.zdz.katowice.pl
http://www.katalogmiast.com.pl/slaskie
http://www.katalogmiast.com.pl/slaskie/katowice
http://www.katalogmiast.com.pl/wedlug_domeny
http://www.katalogmiast.com.pl/wedlug_domeny/katowice_pl
http://www.katalogmiast.com.pl/gimnazjum_dla_doroslych
http://www.katalogmiast.com.pl/technika
http://www.katalogmiast.com.pl/licea
http://www.katalogmiast.com.pl/szkoly_policealne
http://www.katalogmiast.com.pl/technika_uzupelniajace
http://www.katalogmiast.com.pl/szkoly_zawodowe
http://www.katalogmiast.com.pl/w_katowicach
http://www.katalogmiast.com.pl/w_katowicach
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.zdz.katowice.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.zdz.katowice.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.zdz.katowice.pl

