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Nasza oferta obejmuje kursy i szkolenia w ponad 100 zawodach i specjalnościach, pozwalając na zdobycie
uprawnień zawodowych z bardzo wielu różnych branż. Na naszych kursach zdobędziesz między innymi
uprawnienia operatora koparki, ładowarki, koparko-ładowarki oraz innych maszyn budowlanych i drogowych,
dźwigu, suwnicy, spawacza, uprawnienia elektryczne (SEP) i gazowe, uprawnienia na stosowanie i handel
środkami ochrony roślin oraz uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Oferujemy także szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników, wszystkie rodzaje
szkoleń ADR, szkolenia na kwalifikację wstępną i okresową dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
kursy na prawo jazdy i instruktorów prawa jazdy oraz kursy na licencję taksówkarza. W wielu naszych
Ośrodkach przejdziesz wszystkie rodzaje szkoleń BHP, kursy komputerowe (ECDL, AutoCAD, grafika
komputerowa), kursy księgowości i kadrowo-płacowe, kursy kasjera złotowo-walutowego. Możesz też zdobyć
u nas zawód kucharza, barmana, kosmetyczki, wizażystki, masażysty oraz wiele innych. Posiadamy bardzo
dobrze wyposażoną bazę szkoleniową obejmującą 64 sale wykładowe (1200 miejsc dla uczestników), 15
pracowni komputerowych (340 stanowisk), 12 spawalni, place manewrowe do jazdy wózkami widłowymi
wraz z kilkudziesięcioma wózkami, place manewrowe do nauki jazdy samochodami oraz poligony
wykorzystywane podczas kursów obsługi maszyn oraz urządzeń budowlanych i drogowych. Aby mieć
możliwość nadawania uprawnień zawodowych w tak dużej liczbie zawodów, DZDZ posiada wiele aktualnych
certyfikatów i akredytacji. Wiele programów naszych szkoleń posiada akredytację Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Urzędu Dozoru
Technicznego oraz wielu innych instytucji. Jakość naszych usług edukacyjnych potwierdza także posiadanie
przez nas Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością poświadczającego spełnienie normy PN-EN ISO
9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych. Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zapraszamy do jednego z naszych Ośrodków Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. Nasze Ośrodki
Kształcenia zawodowego znajdziesz w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jaworze, Jeleniej Górze,
Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubinie, Nowej Rudzie, Oleśnicy, Oławie, Świdnicy, Wałbrzychu,
Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich i Złotoryi. Zapraszamy także do dokonywania rezerwacji uczestnictwa w
szkoleniach poprzez naszą witrynę internetową.
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