Energiagazdász képzés — 2012. szeptember 27-től
Nemzetközi, gyakorlatorientált képzés — Jelentkezési határidő: szeptember 7.
Energiagazdász képzésünkkel több haszonhoz jut egyszerre!
Biztosítsa helyét már most!
Magas szintű szakmai képzés — 160 oktatási óra+80 óra önálló tanulás
Eredetileg Németországból induló képzés, Magyarországon kizárólag a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Képző Központja
jogosult az európai és magyar oklevelet adó szakmai továbbképzés
szervezésére. Az Ön munkatársa az európai liszenszjog alapján már
a világ több mint 20 országában folyó képzés résztvevője lehet:
 nemzetközileg elismert oklevelet adó magyar nyelvű képzés
 nemzetközi networking: a résztvevőknek egy online oldalon
keresztül lehetőségük nyílik közvetlenül kapcsolatba lépni és tapasztalatot cserélni a világ valamennyi energiagazdászával
 európai és magyarországi energiaszabályozási, energiafelhasználási és energiahatékonysági ismereteket, tapasztalatokat oktatunk;
 a képzés minden energia-témakört gyakorlatias mélységben tárgyal, átfogó ismereteket ad, ezáltal a vállalati résztvevők műszakilag és gazdaságilag egyaránt menedzselni tudják a vállalati energiagazdálkodási folyamatokat
 a tananyagot nemzetközileg elismert szakemberek állították össze, dolgozták ki
 az elméleti képzés szakoktatóit a szakma itthoni jeles képviselői és kiváló oktatói közül választottuk ki, akik kiegészítették a tananyagot, gyakorlati tapasztalataikat beépítik a képzésbe
 a különböző üzletágakból, vállalatoktól érkező résztvevők saját tapasztalatai, jó gyakorlatai is megvitatásra kerülnek, ami tovább gazdagítja a képzés tartalmát, növeli hatékonyságát
 a gyakorlati vizsga részeként elkészítendő vállalati energiaoptimalizálási projekt valós igények alapján
készül és megvalósítása jelentős energia-megtakarítást, költségcsökkentést jelent a vállalat számára
 a tananyag e-platformon is rendelkezésre áll, ahol egyéb fontos, a képzéssel és a szakmával kapcsolatos információk és hírek is megtalálhatók
 a képzést sikeresen elvégző résztvevőknek további nemzetközi EUREM továbbképzési lehetőségek
 a képzés a különböző szakmai kamaráknál akkreditálásra került: a részvételért a Magyar Mérnöki
Kamara 15 pontot, a Magyar Építész Kamara 8 pontot ad.
Vállalati költségmegtakarítás klímavédelemmel
A képzésen tanultak alapján minden résztvevő vállalatnak a kezében a lehetőség a jobb energiagazdálkodására, az energia megtakarítására és a még ki nem használt lehetőségek kiaknázására. A vizsgamunka (energiahatékonysági beruházási tervezet a saját vállalat részére) a konkrét vállalatnál konkrét energiamegtakarítási lehetőségeket kell bemutasson, bizonyítson.
Tegyenek Önök is aktívan a klímavédelemért, legyenek követendő jó példa mások számára!
Virtuális Erőmű Program
A projektmunkák a Nemzeti Energiastratégia gyakorlati megvalósítását célzó Virtuális Erőmű Program
részéve válnak, illetve bekerülnek az eddig végzett mintegy 2000 nemzetközi résztvevő projektmunkáit
gyűjtő nemzetközi adattárba is.
EXTRA lehetőség!
! A vizsga részét képező projektmunkával UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK a vállalat számára !
Az Energiaközpont Kht. vezetőségétől érkező szakoktató véleménye szerint a vizsgamunkák beadhatók
KEOP szakmai pályázati anyagként. Használja ki a képzés által nyújtott tudást és pályázzon a szakoktatóink segítségével elkészített projektmunkájával!
Kapcsolat
Kottmayer Krisztina / továbbképzési referens
Tel: +36/1/454-0609
Mobil: +36/20/362-8712
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu
www.ahkungarn.hu/hu/eurem
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Referencia / EnergyManager / Energiagazdász képzés
Az első magyarországi képzés résztvevői véleményéből
Hogyan értékeli a rendezvény tartalmát és lefolyását?
A képzés maga nagyon jó ötlet. A tanfolyamon is kiderült,
hogy nagy szükség van a vállalatoknál az ezen témaköröket
részben értő és általánosságban ismerő szakemberekre. Különösen úgy, hogy egy vállalat nem minden kapcsolódó elképzelést fogad vagy tud elfogadni a működési körülményei
miatt egyforma támogatással. Emiatt hasznos volt a számos
egyedi megbeszélés is. Nagyon jónak tartom, hogy ennyi különböző területről érkeztek résztvevők és oktatók egyaránt.
Kovács Zsolt /SAPA Profiles Kft.
A rendezvény rendkívül jól szervezettnek bizonyult. A tananyag az interneten jelentős részben elérhető,
letölthető, így e-book-on is olvasható anélkül, hogy azt a több gyűjtőmappát kelljen magunkkal vinni,
amit minden előadás előtt kézhez kaptunk. A tanteremben wi-fi kapcsolat révén rögtön böngészhettük a
honlapokat, amit az előadó figyelmünkbe ajánlott. A kellemes környezetben kialakult hangulat lehetővé
tette, hogy a szünetekben az egymásnak ismeretlen hallgatók között nyitott és őszinte szakmai véleménycserére kerüljön sor. Sándor Zsolt / Penny Market Kft.
Mit tart a leghasznosabbnak a képzésből? Mi az, amiben ez a
képzés esetleg többet nyújt egy átlagos képzésnél / miben
más, mint a többi hasonló témájú képzés?
A képzés során a témájukat mind magyar mind nemzetközi viszonylatban jól ismerő előadókkal találkozhattunk. Az előadók
nem csak szakmai felkészültségüket csillogtatták meg, hanem
emberi kvalitásuk, kommunikációs képességük révén az időnként
fáradt vagy szakkérdésekben nem teljesen felkészült hallgatók
számára fogyaszthatóan tálalták az összetett problémákat. Ennek a folyamatnak a részeként élvezetes beszélgetés alakulhatott ki a tanár és hallgatóság között és a hallgatóságon belül. Érdekes és értékes tapasztalatcserét biztosított, hogy a hallgatók is szakmailag változatos háttérrel rendelkeztek, így egyes szakkérdések megvitatása eltérő szakmai prioritásokkal a háttérben történt: az építész, gépész, üzemeletető, értékesítő és
gazdasági vezető szempontrendszere ütközött. Sándor Zsolt / Penny Market Kft.
A képzés legfőbb előnye, hogy széles körben foglalkozik a gyakorlati lehetőségekkel. Különböző nagyságú és fejlettségi szintű vállalkozások is megtalálhatják a számításaikat a tanfolyam során.
Szekér Péter/ Magyar Telekom Nyrt.
Mindenképpen hasznosítani tudom és fogom is a hallottakat. Abszolút nem érzem felesleges kiadásnak a
belefektetett pénzt és időt. Hogy más, hasonló tanfolyamok milyenek lehetnek abban nincs tapasztalatom, viszont amikor én ezt választottam, akkor első számú szempont volt, hogy széleskörű az anyag. A
világítástól, a hűtésen, fűtésen át a projekt managementig mindent felölel. Ez úgy gondolom páratlan
jelenleg Magyarországon. Nyilas Mihály / Alap Európa Kft.
Tudta-e használni a tanultakat, hallottakat? Ha igen, miben, milyen sikerrel?
Az előadások során szerzett szakirányú ismeretek azonnal átültethetőnek bizonyultak a gyakorlatba. A
tudásanyag segített megoldani egyrészt konkrét műszaki problémákat, felismerni, hogy melyek azok a
műszaki megoldások pl. a fűtéstechnika terén melyek jövőbe mutatóak és hol találkozunk "szélhámossággal". Az előadások felhívták a figyelmet, mely esetekben kell és ha kell, milyen ismeretekkel rendelkező szakembereket kell egyes energetikai problémák megoldásába bevonni. A bemutatott software-k,
pl. a földhőcserélők méretezésre, lehetőséget biztosított arra, hogy megalapozottan vizsgáljuk meg ennek a megoldásnak alkalmazhatóságát cégünk beruházásai során. Sándor Zsolt / Penny Market Kft.
A képzésen eddig résztvett cégek
Alcoa Köfém Kft., Borg Warner Turbo Systems Kft., Büchl Hungária Kft., Continental Teves Magyarország
Kft., Creaton Hungary Kft., Contitech Fluid Automotive Hungária Kft., Evonik Agroferm Zrt., Fővárosi
Vízművek Zrt., Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft., Halbo Mce Zrt., Hauni Hungária Gépgyártó Kft., Hubertus Agráripari Bt., Liget Gatter Kft., Magyar Telekom Nyrt., Penny Market Kft., Robert Bosch Elektronika
Kft., Sapa Profiles Kft., Ziehl-Abegg Kft., Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.
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