Prestakuntza espezializatua Ilkastaroak
Debagoienean 2013
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Ikastaroaren arloan profesionalki aritzeko

Sei hilabeteko programa: prestaketa 3 hilabete
eta praktikak beste 3 hilabete. Prestakuntzaren xedea
era ikinen eta hiri-altzarien mantenuko arlo ezberdinak
lantzea da: igeltserotza, iturgintza, elektrizitateko
instalazioak eta arotzeria.
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.... Bizikleta elektrikoen teknikaria
.... Programa informatikoak eralkuntza arloan
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- 20 eta 30 urte arteko Debagoieneko lang ile
langabetuak
- Ikastaroko espezia litatean prestakuntza edo lan
esperientziadunak
- Info rmazioa jasotzeko: Debagoieneko
Mankomunitatea eta Udalak
- Izena emateko tokia: Lanbideko Bulegoa (Arrasate)
Mankomunitatea eta Udalak.
- Izena emateko epea: Martxoaren 11 tik Apirilaren 8ra
- Parte-hartzaile kopurua: 10
- Prestakuntzaren iraupena: 3 hilabete; 6 ordu eguneko
- Praktiken iraupena: 3 hilabete; 6 ordu eguneko
- Matematikako oina rrizko ariketak egiteko gaitasuna
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